La formació professional et prepara per a l’exercici qualificat de diverses professions. S’organitza en cicles
formatius de grau mitjà (CFGM) o cicle formatiu de grau superior (CFGS).
Els cicles s’agrupen per famílies professionals, les famílies professionals dels CFGM i CFGS són les mateixes:
• Activitats físiques i esportives
• Administració i gestió
• Agrària
• Arts gràfiques
• Comerç i màrqueting
• Edificació i obra civil
• Electricitat i electrònica
• Energia i aigua
• Fabricació mecànica
• Fusta, moble i suro
• Hosteleria i turisme
• Imatge i so
• Imatge personal
• Indústries alimentàries
• Indústries extractives
• Informàtica i comunicacions
• Instal·lació i manteniment
• Maritimopesquera
• Química
• Sanitat
• Serveis socioculturals i a la comunitat
• Tèxtil, confecció i pell
• Transport i manteniment de vehicles
Atenció! Si fas un CFGM d’una família professional, després pots fer un CFGS d’una família professional diferent,
tot i que a la preinscripció al CFGS tindran prioritat els que vénen de la mateixa família.
Durada: Els CFGM i CFGS tenen una durada de 2.000 hores (aproximadament, unes 1.600 en un centre
educatiu i unes 400 en un centre de treball), distribuïdes en dos cursos acadèmics. Excepcionalment, hi ha
cicles formatius amb una durada d’un curs.
Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM)
Accés directa al cicle formatiu qui té:
- Títol de graduat en educació secundària obligatòria
- Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà
- Títol de tècnic/a o tècnic/a auxiliar
- Haver superat el Batxillerat o BUP
- Altres estudis equivalents a efectes acadèmics
- Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys
- Haver superat els mòduls obligatoris d’un Programa de Qualificació Inicial (PFI)
- Títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior
Qui no compleixi cap dels requisits anteriors, pot fer la prova d’accés al CFGM. Per presentar-se cal tenir, com a
mínim 17 anys.
En finalitzar, tens el títol de tècnic/ca, i pots accedir:
- Al món laboral, pots treballar
- A Batxillerat
- A un cicle formatiu de grau superior (CFGS)
Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS)
Accés directa al cicle formatiu qui té:
- Títol Batxillerat
- Títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista
- Haver superat el Batxillerat o COU
- Titulació universitària o equivalent
- Haver superat la prova d’accés a la universitat per més grans de 25 anys
Les persones que no compleixen els requisits han de superar la prova d’accés. Per presentar-se cal tenir 19
anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.
En finalitzar, tens el títol de tècnic/ca superior, i pots accedir:
- Al món laboral, pots treballar
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- A qualsevol estudi universitari oficial de grau
Mesures flexibilitzadores
Matrícula semipresencial: té com a finalitat facilitar l'accés als ensenyaments de formació professional de les
persones que no poden assistir presencialment a totes les hores lectives (per feina, per tenir cura d'altres
persones o per qualsevol altra circumstància excepcional). La incompatibilitat amb l'horari lectiu s'ha d'acreditar
documentalment.
FP Dual: és la modalitat de la formació professional (FP) en la qual l'estudiant esdevé aprenent i combina la
formació en el centre educatiu amb l'activitat productiva en l'empresa. Els objectius són:
· adequar la formació professional a les necessitats de les empreses,
· establir una major vinculació entre els centres de formació professional i les empreses
· millorar el procés d'aprenentatge dels estudiants de formació professional.
FP a distància: L'Institut Obert de Catalunya (IOC) imparteix estudis de formació professional en la modalitat
no presencial. És molt útil per a les persones que, per motius laborals o de mobilitat, no poden cursar els
estudis de manera presencial.
Programes internacions de formació professional
Cooperació transnacional
Xarxes de cooperació
Vincular Mapa JoveCategoria del Mapa Jove: Oficines d'Escolarització
Orientació Acadèmica per a Joves
Links JovesCategoria de Links Joves: Cicles Formatius
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