Guia postsecundaria
1. Presentació

Des de la Xarxa Comarcal de Punts Joves per a l’emancipació Juvenil us presentem La Guia Jove d’Itineraris
Formatius GPS Jove, un recull de recursos formatius amb tota la oferta d’estudis oficials que pots trobar al
Barcelonès Nord i a L’Hospitalet.
A més dels estudis que conformen el sistema educatiu reglat, la GPS Jove recull altres ofertes educatives que
podem trobar i que d’una forma o d'altra també són una part fonamental dins del procés educatiu i del procés
d’emancipació juvenil.

2. ESO
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L’Educació Secundària Obligatòria pretén que l’alumne consolidi els continguts de l’anterior etapa educativa per
tal de poder iniciar-se en altres camps de coneixements. S’estableixen les bases i es dóna l’orientació
necessària per a continuar estudiant o incorporar-se a la vida professional.
L’ ESO consta de dos cicles de dos cursos cadascun:
PRIMER CICLE
1r curs (12-13 anys)
2n curs (13-14 anys)
SEGON CICLE
3r curs (14-15 anys)
4t curs (15-16 anys)
Totes les àrees del currículum s’organitzen en crèdits, d’una durada de 35 hores. D’entre aquests crèdits, n’hi
ha un 65% de comuns (obligatoris per a tots els alumnes) i un 35% de variables (d’opció optativa per als
alumnes)
L’alumne ha de cursar cada any el crèdit de síntesi, que està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament,
concebudes per a comprovar si s’han aconseguit els objectius generals establerts en les diferents àrees
curriculars.
Les àrees del currículum són les següents:
Llengua Catalana i Literatura
Llengua Castellana i Literatura
Llengües Estrangeres
Ciències de la Naturalesa: biologia i geologia; física i química
Ciències Socials: geografia i història
Educació Física
Tecnologia
Educació Visual i Plàstica
Música
Matemàtiques
Religió o cultura i valors ètics
Tutoria

3. Programes de formació i inserció
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Els Programes de formació i inserció estan adreçats als joves que compleixin com a mínim 16 anys i com a
màxim 21 en l'any d'inici del programa, que hagin deixat l'eduació secundària obligatòria sense obtenir-ne el
títol i que, en el moment d'iniciar els programes no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en
altres accions de formació.
Aquests programes es configuren com a cursos formatius que han de permetre a aquests joves reintroduir-se
en el sistema educatiu per prosseguir estudis de formació professionals. Han de facilitar, també, l'aprenentatge
imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d'obtenir una ocupació qualificada i
duradora.
Els Programes de formació i inserció s'estructuren en:
- Mòduls de formació professional, per a l'assoliment de les competències professionals, que inclouen un mòdul
de pràctiques en alternança en centres de treball.
- Mòduls de formació general per a l'adquisició de competències instrumentals bàsiques.
- Accions de seguiment i orientació de l'alumne.
Requisits
Tenir entre 16 i 21 anys, l'any d'inici del curs.
No haver obtingut el títol de l’ESO.
Durada
La durada és d’un curs escolar.
Vincular Mapa JoveCategoria del Mapa Jove: Recursos formatius Transició Escola Treball
Oficines d'Escolarització
Orientació Acadèmica per a Joves
Links JovesCategoria de Links Joves: Programes de Formació i Inserció

Mapa Jove
Secció "Orientació Acadèmica per a Joves" del Mapa Jove [1]
Secció "Oficines d'Escolarització" del Mapa Jove [2]
Secció "Recursos formatius Transició Escola Treball" del Mapa Jove [3]

Enllaços
Secció "Programes de Formació i Inserció " de Links Joves [4]
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3.1 PTT (Pla de transició al treball)
El Pla de Transició al Treball (PTT) ofereix als joves orientació i recursos personals i professionals per a
millorar les seves expectatives d’accés a un lloc de treball i/o de continuïtat formativa.
Té una durada de nou mesos i es divideix en tres fases que es poden simplificar en: una primera fase
d’orientació i d’introducció a competències transversals, una segona fase de formació professionalitzadora, és a
dir, l’aprenentatge de l’ofici en sí mateix i que inclou un període de pràctiques en empreses. I en tercer lloc, una
fase d’acompanyament a la inserció laboral.
Per a fer la inscripció, les persones interessades han de posar-se en contacte directament amb el centre i/o
l'entitat que imparteix el programa que els interessi.

3.2. Programes de Formació i Aprenentatge Professional
(FIAP)

Els FIAP o Programes de Formació i Aprenentatge Professionals centren principalment en la dotació a
l’alumne d’una formació professionalitzadora i ,si s’escau, orientar-lo per a continuar la seva formació. Degut a
la seva vessant professionalitzadora s’ofereixen professions de caire molt pràctic, com ara les relacionades amb
el manteniment i la construcció. La seva durada és d’un curs escolar i també comprenen pràctiques a
empreses.
Impartits en els instituts de titularitat del Departament d'Ensenyament.
Per a fer la inscripció, les persones interessades han de posar-se en contacte directament amb el centre i/o
l'entitat que imparteix el programa que els interessi.

4. Programes de Formació i treball
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Els Programes de Formació i Treball dirigits a joves (Escola Taller i Casa d’ Oficis) estan adreçats a millorar
l’ocupabilitat dels aturats menors de 25 anys, amb la finalitat de facilitar la seva inserció laboral.
D'altra banda, el Departament de Treball ofereix als majors de 25 anys cursos amb la mateixa filosofia que els
anteriors, és a dir, cursos que faciliten la reinserció o inserció laboral de persones aturades amb determinades
dificultats per a trobar feina.
Les escoles taller (ET), les cases d'oficis (CO) i els tallers d'ocupació (TO) són programes relacionats amb la
recuperació del patrimoni, el medi ambient, l'atenció a les persones, etc. La seva durada és d'entre 6 i 12
mesos per a CO i TO i d'entre 12 i 24 mesos per a ET i els UPD.
Els projectes UPD estan relacionats amb els projectes ET, CO i TO. Es tracta de projectes d'estudi que analitzen
les potencialitats i fan la prospecció de l'ocupació en el territori.
Les entitats promotores que poden realitzar aquests projectes ET/CO /TO són entre d'altres: ajuntaments,
fundacions i entitats sense ànim de lucre, mentre que per a les UPD han de ser entitats en un àmbit
supraterritorial, consorcis, etc.
Els beneficiaris d'ET/CO són joves en situació d'atur menors de 25 anys, mentre que els de TO són persones en
situació d'atur majors de 25 anys i han d'estar inscrits en el Servei d'Ocupació de Catalunya. En el cas dels UPD
els beneficiaris són tècnics especialistes.
Al llarg de tots els projectes d’ET, CO i TO, i durant el primer semestre, s’imparteixen mòduls específics de
seguretat i salut laboral així com mòduls bàsics de coneixements i de sensibilització mediambiental, en resum,
programes formatius que garanteixen el coneixement bàsic de competències transversals necessàries per a la
recerca de feina i en últim terme per a facilitar la inserció laboral dels alumnes.
Els candidats han de reunir els següents requisits mínims:
-Ser menors de 25 anys en el cas d’ Escoles Taller o Cases d’ Oficis, o tenir 25 anys o més en el cas dels Tallers
d’ Ocupació.
-Ser desocupats, entenent com a tals als demandants d’ ocupació no ocupats, registrats al Servei Públic
d’Ocupació i disponibles per a començar a treballar.
-Poder estar subjecte a la formalització d’ un contracte per a la formació.
A continuació teniu un llistat de centres on es realitzen aquesta tipologia de cursos:

4.1. Escoles Taller
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A les Escoles Taller s'adquireix un coneixement real dels oficis i experiència laboral mitjançant la formació i la
pràctica professional en un context de funcionament similar al d'una empresa. En els projectes es combina
l'aprenentatge d'oficis amb aspectes innovadors en els àmbits següents: tecnològics, organitzatius, de
producció, de nous materials, etc.
Incorporen actuacions de formació instrumental bàsica, de desenvolupament de les habilitats socials i
d'assessorament i orientació profesional.
Les Escoles Taller van adreçades a joves d’entre 16 i 24 anys i tenen una durada de dos anys.
Algunes de les especialitats que es desenvolupen a les diferents ET són:
·Construcció (paleta)
·Pintura
·Rehabilitació de façanes
·Lampisteria
·Serralleria
·Manteniment d'edificis
·Repoblació forestal
·Manteniment d'espais naturals
·Treballadora familiar
·Treballadora comunitària
·Serveis administratius i telemàtics
A continuació teniu un llistat de centres on es realitzen aquesta tipologia de cursos:

4.2. Cases d´oficis
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Les Cases d’Oficis són projectes de caràcter temporal, en els quals l’aprenentatge i la qualificació s’alternen
amb un treball productiu en activitats relacionades amb el manteniment i la cura d’entorns urbans, rurals o
mediambientals, amb la millora de les condicions de vida dels ciutadans mitjançant la prestació dels serveis
socials comunitaris, així com qualsevol altra activitat d’utilitat pública o social que permeti la inserció laboral
dels participants.
Consten d’una primera fase de caràcter formatiu d’iniciació i una altra etapa de formació en alternança amb el
treball i la pràctica professional. Cadascuna de les etapes o fases tindrà una durada de sis mesos, i la suma
d'ambdues fases resultarà un any de formació.
Així és com tant a l’ ET com a CO els alumnes reben formació durant els sis primers mesos. Econòmicament es
proporciona una petita beca que sol ser un ajut per al transport per tal que l’alumne pugui desplaçar-se sense
costos al centre d’estudi. Després d’aquests 6 primers mesos, els alumnes són contractats, consolidant el seu
aprenentatge en el mateix lloc de treball.

4.3. Tallers d´ocupació

Els Tallers d'Ocupació són programes d'ocupació i formació que tenen com a finalitat millorar les possibilitats
d'ocupació de les persones en situació d'atur. Està destinat a les persones de 25 anys o més amb especials
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dificultats per a la inserció laboral (aturats de llarga durada, dones, majors de 45 anys, etc.) i facilitar-los la
incorporació al mercat laboral.
L'objectiu d'aquest programa és dur a terme durant un any obres o serveis d'utilitat pública o d'interès social,
que permetin als participants realitzar un treball efectiu i, al mateix temps, rebre formació professional
relacionada directament amb el treball que s'ha de desenvolupar, per tal de millorar la seva qualificació
professional i facilitar-los, així, l'inserció laboral.
Els participants són contractats durant tot el període, amb un sou d'una vegada i mitja el salari mínim
interprofessional. Els Tallers d’Ocupació (TO) esdevenen un recurs adequat per a la formació
professionalitzadora i la inserció laboral de persones amb dificultats per a la seva inserció laboral. La seva
particular forma de tractar els aspectes teòrics i pràctics, així com la adquisició d’hàbits laborals, fa que els TO
puguin acollir persones amb diversitat de situacions socials, d’experiència i possibilitar una inserció laboral que
tingui en compte les capacitats i necessitats individuals de cada participant.

5. CFGM (cicles formatius de grau mitjà)

Si després de cursar la ESO has decidit formar-te professionalment per incorporar-te aviat en el món laboral, i/o
vols aprendre un ofici concret, la Formació Professional dels Cicles Formatius són la teva opció.
La Formació Professional proporciona a l’alumne la formació necessària per adquirir les competències
professionals pròpies de cada títol i comprendre l’organització i les característiques del sector corresponent.
Com puc accedir-hi?
Accés directe:
- Tenir el graduat en ESO
- Haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà
- Tenir el títol de tècnic/a auxiliar
- Haver superat el 2n curs de batxillerat
- Haver superat la prova d'accés a la universitat per més grans de 25 anys
- Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior
- Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics
- Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI)
Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per
presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.
La prova d’accés que consta de set àrees, corresponents als continguts de l'Educació Secundària (ESO):
Llengua, Llengua estrangera, Matemàtiques, Tecnologia, Ciències de la Naturalesa, Ciències Socials, Educació
Visual i Plàstica.
Hi ha llocs on et preparen per fer aquestes proves.
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La durada dels CFGM oscil·la entre 1.300 i 2.000 hores, el que suposa un o dos anys acadèmics.
Els continguts no són de caràcter general com ara matemàtiques o història, sinó mòduls que tracten
competències professionals concretes.
Quins són els cursos que puc fer?
L'oferta de cursos és molt àmplia. Per organitzar-la, els Cicles Formatius s’engloben dins les següents famílies,
de les que t'hem facilitat alguns exemples:
-

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
Hoteleria i turisme
Imatge i so
Imatge personal
Indústries alimentàries
Indústries extractives
Informàtica i comunicacions
Instal·lació i manteniment
Maritimopesquera
Química
Sanitat
Seguretat i medi ambient
Serveis socioculturals i a la comunitat
Tèxtil, confecció i pell
Transport i manteniment de vehicles

Les sortides principals del CFGM són:
- Batxillerat
- continuar els mateixos estudis en un CFGS (Cicle Formatiu de Grau Superior),
- un altre CFGM
- primer curs de batxillerat
- Incorporació al món laboral

6. CFGS (cicles formatius de grau superior)
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Els CFGS estan orientats a completar els cicles formatius de Grau Mitjà. D'altra banda, si no procedeixes d'un
cicle de grau mitjà i tens 19 anys, també pots accedir a aquests estudis sense tenir un títol tècnic previ
superant una prova d’accés que consta d’una part comú i una específica (hi ha llocs on et preparen per
aquestes proves):
-Part comuna: igual a totes les modalitats de CFGS. Els continguts corresponen al nivell de Batxillerat i són
quatre àrees:
· Llengua Catalana
· Llengua Castellana
· Llengua estrangera
· Matemàtiques
-Part específica: en funció del CFGS que es vulgui cursar.
La durada dels CFGS oscil·la entre 1.300 i 2.000 hores, el que suposa un o dos anys acadèmics.
L'oferta formativa està organitzada per famílies a mode idèntic als CFGM.
-

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, mobles i suro
Hoteleria i turisme
Imatge i so
Imatge personal
Indústries alimentàries
Indústries extractives
Informàtica i comunicacions
Instal·lació i manteniment
Maritimopesquera
Química
Sanitat
Seguretat i medi ambient
Serveis socioculturals i a la comunitat
Tèxtil, confecció i pell
Tranport i manteniment de vehicles
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A part, existeixen altres ensenyaments de grau superior (ensenyaments artístics i d’esports) que tenen una
sèrie de requisits d’accés específics.
Les sortides principals del CFGS són:
- el món laboral
- un altre cicle formatiu
- Batxillerat
- la Universitat

7. Formació Professional a Distància

Els ensenyaments de formació professional es poden cursar també a distància. Aquesta modalitat ofereix
capacitació professional a persones que volen rebre la formació de manera no presencial per diferents motius.
Les persones interessades que tenen més de 18 anys, o bé que facin els 18 durant l'any natural en què es
matriculen, han de complir els requisits d'accés necessaris per accedir a la formació profesional inicial.
Les persones que tenen entre 16 i 18 anys han de justificar la incompatibilitat de rebre la formació presencial.
Característiques:
- Els alumnes segueixen els estudis en línia a través d'una plataforma.
- En el mateix curs acadèmic:
· es poden combinar mòduls o unitats formatives del mateix cicle formatiu entre les dues modalitat
· només es pot matricular d'una modalitat del mateix crèdit.
- La presència dels alumnes només és necessària a les proves per a l'avaluació final i, si escau, a jornades
tècniques.
- Es pot canviar de la modalitat a distància a la presencial, o a l'inrevés, en el següent període de preinscripció.
Es pot cursar a:
- http://ioc.xtec.cat/educacio/ [5]
-http://queestudiar.gencat.cat/web/.content/home/estudis/formacio_professional/formacio_professional_flexible/
centres_fp_distancia.pdf [6]

8. Batxillerat presencial
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Per què estudiar Batxillerat?
L’Educació Obligatòria finalitza amb l’ESO, però si vols continuar estudiant has de saber que el Batxillerat
configura aquella classe d'estudis que t’obrirà les portes a la majoria dels estudis postobligatoris. El Batxillerat
és l'etapa de formació acadèmica que, convencionalment, cursen els alumnes amb edats compreses entre els
16 i els 18 anys. Es tracta d'un cicle format per dos cursos de 30 hores lectives setmanals com a mínim.
Per accedir als cursos de batxillerat cal obtenir el GES (Graduat en Educació Secundària) o tenir un títol de
tècnic/a per haver superat un cicle formatiu de grau mitjà o superior.
En acabar aquests estudis, els alumnes que els hagin cursat satisfactòriament, en qualsevol de les seves
modalitats, rebran el títol de Batxiller i, aleshores, l’alumne/a té diverses opcions:
>Cicles Formatius professionals de Grau Superior (CFGS) o Grau Mitjà (CFGM)
>Ensenyaments artístics de Grau Superior (amb la superació de la prova corresponent)
>Estudis universitaris, sempre que superi les proves d’accés que fixen les universitats.
El cursos de Batxillerat s’organitzen en tres modalitats:
> Arts
> Ciències i tecnologia
> Humanitat i Ciències Socials
Batxillerat consta d'una part comuna i una part diversificada (les matèries de modalitat, les matèries
específiques i el treball de recerca). A més, els alumnes tenen assignada una hora setmanal de tutoria.
Matèries comunes de primer curs:
- Llengua catalana i literatura I
- Llengua castellana i literatura I
- Llengua estrangera
- Filosofia
- Educació físfica

Matèries comunes de segon curs:
- Història de la filosofia
- Història
- Llengua catalana i literatura II
- Llengua castellana i literatura II
- Llengua estrangera II

És important saber que:
>La modalitat escollida facilitarà l’accés a uns estudis universitaris i el delimitarà per d'altres. Seria bo saber
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prèviament quins estudis universitaris es voldran cursar després, i escollir la modalitat de Batxillerat que
respongui a les intencions de futur.
Amb el títol de batxillerat es pot accedir:
< a la universitat (un cop aprovada les proves d'accés)
< a un cicle formatiu de grau superior de formació professional específica o d'arts plàstiques i disseny (si hi ha
més demanda que oferta, per accedir a determinats cicles té prioritat l'alumnat que ha cursat una modalitat de
batxillerat determinada)
< a un cicle formatiu de grau superior d'ensenyaments esportius, si si es tenen els requisits d'accés (si hi ha
més demanda que oferta, per accedir a determinats cicles té prioritat l'alumnat que ha cursat una modalitat de
batxillerat determinada),
< als ensenyaments superiors artístics
< al món laboral

9. Batxillerat nocturn

Si ets major de 16 anys i treballes de dia però vols continuar els teus estudis, tens la possibilitat d’estudiar per
la tarda amb el Batxillerat nocturn, on tens la possibilitat de planificar-te la durada i la quantitat de matèries al
teu ritme i circumstàncies personals.
Les matèries que han de cursar els alumnes són les mateixes que per al règim presencial diürn, llevat de
l'educació física. Les matèries de modalitat i optatives poden tenir les adaptacions que es puguin preveure per a
les persones adultes.
L’horari del Batxillerat nocturn és:
> de dilluns a divendres, a partir de les 17.30 hores, amb un màxim de cinc sessions de 50 minuts cadascuna (i
20 minuts d'esbarjo) per dia.
Organització del Batxillerat:
> S'organitzen en tres blocs, que l'alumnat ha de cursar al llarg de tres cursos.
> L'alumne pot estar matriculat en el batxillerat noctur unmàxim de sis cursos acadèmics.
Si vols passar de Batxillerat diürn a Batxillerat nocturn pots accedir-hi en aquests casos:
> has cursat el primer curs de Batxillerat diürn i estàs en condicions d'accedir al segon curs, les qualificacions
positives del primer et seran conservades per entrar directament al segon curs.
> has cursat el primer curs de Batxillerat diürn i las teves qualificacions no són suficients, has de cursar el
Batxillerat nocturn íntegre.
> has cursat el segon curs de Batxillerat diürn i tens pendents tres o menys matèries, les qualificacions
positives et seran conservades i hauràs de cursar només les matèries pendents.
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> has cursat el segon curs de Batxillerat diürn i tens pendents més de tres matèries, t’hauràs d'incorporar al
Batxillerat nocturn i no es tindran en compte cap de les qualificacions obtingudes en les matèries cursades en el
segon curs de Batxillerat en règim diürn.
Per les característiques específiques del treball de recerca i de l'estada a l'empresa, en cas que estiguin
superats, no s'han de repetir.
Poden accedir al règim diürn (des del règim nocturn):
> els alumnes que hagin cursat ensenyaments de Batxillerat en règim nocturn i vulguin incorporar-se a
Batxillerat en règim diürn amb reconeixement dels estudis fets, aplicant les condicions de promoció de curs del
règim diürn.

10. ESO i Batxillerat a distància

ESO a distància
Els estudis d’Educació Secundària Obligatòria es poden realitzar a distància des del IOC (l’Institut Obert de
Catalunya).
Per obtenir el títol de GES (Graduat en Educació Secundària) cal estudiar diferents matèries que s’agrupen en
tres grans àmbits de coneixement dintre d'un Pla Trimestral de Treball:
- Àmbit de la Comunicació: inclou l’estudi de les llengües i Literatura catalana, castellana i una Llengua
estrangera a triar entre anglès, francès, alemany o italià.
- Àmbit Científic: Matemàtiques, Ciències i Tecnologia.
- Àmbit Social: Ciències Socials, Música i Educació visual i plàstica.
Cada àmbit de coneixement s’organitza en mòduls trimestrals independents entre sí. Cada trimestre l’estudiant
pot cursar un determinat nombre de mòduls depenent de la seva disponibilitat, capacitat de treball, etc. El
mínim és d’un i el màxim de vuit. Normalment, però, i tenint en compte que cada mòdul equival a 30 hores
d’estudi, es sol recomanar estudiar-ne cinc.
Cal dir, que des de l’IOC existeix la possibilitat de reconeixement de la coneixença prèvia obtinguda abans de
matricular-se a l’Institut.
Els estudis de GES a distància es fan a través d’un entorn virtual d’ensenyament i aprenentatge però, d'altra
banda, també disposen de Centres de suport. Aquests són espais adients per a l’estudi on es pot trobar material
en diferents formats (llibres, audiovisuals, multimèdia, etc) i disposar d’ordinadors i d’altres materials
informàtics per poder seguir amb comodidat els estudis a través de l’entorn virtual.
Per a matricular-se en els estudis de GES cal adreçar-se a l'IOC.
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Batxillerat a distància
Des de l’IOC (Institut Obert de Catalunya) t’ofereixen realitzar el Batxillerat de manera no presencial si et
trobes en alguna de les circumstàncies següents:
> Viure lluny d'un centre d'ensenyament o viure a l'estranger
> Tenir alguna discapacitat
> Formar part de col·lectius especials com ara esportistes o músics
> Altres circumstàncies, que hauran de ser valorades per la direcció del centre
> Les persones més grans de 18 anys que, per circumstàncies diverses, no poden assistir a un centre presencial
(si tens menys de 16 anys només et podràs inscriure amb una autorització prèvia del Departament d'Educació).
L'estudiant escull una modalitat que ha de mantenir durant tot el cicle, tot i que hi ha possiblitats de canviar-la.
Les modalitats són:
· humanitats i ciències socials
· ciències i tecnologia
· arts:
· via d'arts plàstiques, imatge i disseny
· via d'arts escèniques, música i dansa
Els requisits d’accés i els continguts són els mateixos que en la modalitat presencial. L’únic que canvia és el
sistema de treball.
Particularitats d'estudiar batxillerat a través del IOC:
> es cursa en blocs semetrals
> no es regeix per les normes de pas de curs establertes de forma geenral
> és més flexible, de manera que facilita l'adaptació a les circumstàncies personals, familiars i laborals.
L’entorn telemàtic permet tenir un contacte constant, ràpid i senzill amb el professorat, amb els companys i
amb el seu tutor. Igualment és possible tenir tutories individuals presencials.
Per poder cursar els ensenyaments cal:
> Tenir accés a un ordinador amb connexió a Internet.
> Tenir uns mínims coneixements informàtics que permetin utilitzar un processador de textos, navegar per
Internet i enviar i rebre missatges de correu electrònic.

11. Proves d’accés als CFGM / CFGS

Què és la prova d’accés?
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Si vols accedir als Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior i no tens la titulació necessària, hauràs de superar
una prova d’accés.
La Prova d’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) és igual per a totes les titulacions.
Requisits:
- tenir 17 anys o més (o complir-los durant l'any)
- no complir cap requisit per tenir accés directe (tenir ESO...)
Estructura:
- Competència
- Competència
- Competència
- Competència

en llengua catalana i llengua castellana (15%)
en llengua estrangera i social i ciutadania (10%)
matemàtica (25%)
en tecnologia i interacció amb el món físic (12,55)

Aptes: un cop sumades totes les qualificacions, les persones que hagin obtingut una puntuació total, igual o
superior a 5 es consideren aptes.
La Prova d’Accés als Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS):
Requisits:
Les persones que volen accedir al CFGS i:
- no tenen batxillerat
- no han superat el curs específic d'accés al grau superio
Requisit:
- tenir 19 anys o més (o complir-los durant l'any)
- tenir 18 anys (o durant l'any en curs) i tenir un títol de tècnic de la mateixa opció de matèries del CFGS que vol
accedir.
Estructura:
- Part comuna:
· Llengua catalana
· Llengua castellana
· Llengua estrangera (angglès, francès o alemany)
· Matemàtiques
- Part específica:
· Comprèn diverses matèries agrupades en opcions. Segons la família professional o el cicle a què es vol
accedir cal triar dues matèries de l'opció A, opció B, opció C i opció D.
Aptes: Les persones que obtinguin una qualificació total o superior a 5 es consideren aptes. La qualificació
global s'obté de la mitja aritmètica de la part específica per separat.
Hi ha centres que et preparen per superar aquestes proves, es diuen Centres de Formació per Adults (CFA) o
similars.

12. Universitat
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Jo puc anar a la Universitat?
Actualment estem immersos a l'Espai europeu d'educació superior (EEES) que permet potenciar la qualitat i la
competitivitat internacional de l'educació superior a Europa, possibilitant un agument de la mobilitat i l'ocupació
dels titulats universitaris europeus, de la dimensió intel·lectual, cultural, social, científica i tecnològica
d'Europea.
Amb el nou que es deriva del procés de Bolonya, les titulacions universitàries s’anomenen de grau, de màster i
de doctorat:
- Estudis de grau: tenen una càrrega docent de 240 crèdits ECTS i una durada mínima de quatre cursos. En
acabar-los s’obté la titulació de graduat/da.
- Estudis de màster: tenen un càrrega docent que està entre 60 i 120 crèdits ECTS i una durada mínima d’un
o dos cursos acadèmics. En superar-los s’obté el títol de Màster oficial.
- Estudis de doctorat: condueixen a la titulació de doctor/a. Per accedir-hi és necessari haver superat,
prèviament, una màster oficial.
El crèdit
La unitat de mesura que s’utilitza per determinar el progrés que fa l’alumne en la seva titulació universitària és
el crèdit.
Amb l’adaptació del procés de Bolonya, el crèdit té entre 25 i 30 hores i comptabilitza les hores de classe, les
hores d’estudi, les hores dedicades a seminaris, treballs, pràctiques o projectes i les que es demanin per a
preparar i fer els exàmens i les proves d’avaluació. A aquests crèdits se’ls anomena crèdits europeus ECTS
(European Credit Transfer System).
Cada assignatura té assignat un valor en crèdits, quan l’estudiant supera l’assignatura aconsegueix, en el seu
expedient acadèmic, els crèdits corresponents.
Cada titulació té definits quants crèdits la integren. Quan l’estudiant aconsegueix en el seu expedient el número
de crèdits de la carrera obté la titulació.
Vies d’accés a la universitat
Es pot accedir a la universitat per diferents vies, segons els requisits d’accés que s’acrediten.
- Estudiants que hagin superat les proves d'accés a la universitat i assimilats
- Estudiant amb títol de tècnic superior de formació professional i assimilats
- Estudiants amb estudis estrangers
- Titulats universitaris i assimilats
- Estudiants més grans de 25 anys
- Estudiants més grans de 45 anys
Les places disponibles en cada centre i estudi universitari es distribueixen entre les diverses vies i,
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posteriorment, s’assignen als alumnes atenent, en cada cas, a una sèrie de criteris.
Les PAAU
Per accedir a la universitat has de superar la prova d’accés a la universitat (PAAU) que valora la teva maduresa
acadèmica i comprova els teus coneixements. Aquesta prova, la Selectivitat, tindrà una durada de tres dies,
es realitza durant el mes de juny i consta de dues parts:
>Primera part: 4 exàmens sobre les matèries comunes del Batxillerat:
Llengua Catalana
Llengua Castellana
Llengua estrangera
Història o Filosofia
>Segona Part: 3 exàmens sobre els coneixements específics de la modalitat escollida en el Batxillerat:
Modalitat Cientifico-Tècnica: hauràs de fer els exàmens de Física i Matemàtiques i triar un tercer entre les
assignatures de modalitat cursades.
Modalitat de Ciències de la Naturalesa i la Salut: hauràs de fer els exàmens de Biologia i Química i triar un
tercer entre les assignatures cursades.
Modalitat Humanitats: hauràs de fer els exàmens de Llatí i Història de L’Art i triar un tercer entre les
assignatures de modalitat cursades.
Modalitat Ciències Socials: hauràs de fer els exàmens de Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials i
Geografia i triar un tercer entre les assignatures de modalitat cursades.
Modalitat de l’Art: hauràs de fer els exàmens de Dibuix Artístic i Història de l’Art i triar un tercer entre les
assignatures de modalitat cursades.
(És possible presentar-te a dues modalitats, de manera que la teva opció d’estudis s’ampliarà. En aquest cas
hauràs de examinar-te de les 4 matèries obligatòries corresponents a les dues vies, per exemple: Modalitat
Cientifico-Técnica + de la Salut: hauràs fer el s exàmens de Matemàtiques, Física, Química i Biologia )
Cada examen serà qualificat amb una puntuació de zero a 10 punts. La puntuació de la primera part serà la
mitjana aritmètica dels quatre exàmens, i en la segona part les dues matèries obligatòries sumaran un 80% i la
triada lliurament valdrà 20%. La puntuació global de la prova serà la mitjana aritmètica de las dues parts.
La nota definitiva de la PAAU també té en compte las qualificacions del Batxillerat. La qualificació global
d'aquest té un valor del 60% i la Selectivitat d'un 40%.

13. Altres possibilitats
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13.1. Escola Oficial d’idiomes

Les Escoles Oficials d'Idiomes són centres públics d'ensenyament d'idiomes moderns adreçats a persones
adultes, dins l'àmbit no universitari. Els alumnes poden matricular-s'hi en règim oficial (presencial o bé a
distància) o lliure.
Estructura
La durada total d'aquests estudis és de cinc cursos d'un mínim de 130 hores cadascun. En alguns casos, com
ara l'àrab, el grec, el japonès, el rus i el xinès, la durada és superior a cinc cursos.
S’estructura en dos cicles:
nivell intermedi: 3 cursos
cicle superior: 2 cursos
La finalitat dels ensenyaments d'idiomes és la d'aconseguir les habilitats en l'ús efectiu de l'idioma com a
vehicle de comunicació general.
Accés
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Per accedir als ensenyaments d'idiomes en les escoles oficials és requisit imprescindible tenir 16 anys complerts
l'any en què comencin els estudis. També hi poden accedir els més grans de 14 anys per seguir els
ensenyaments d'un idioma diferent del cursat en l'Educació Secundària Obligatòria.
Matriculació
La matrícula oficial dóna dret a assistir a classe (mínim de 130 hores per curs) i als exàmens corresponents.
La matriculació dels alumnes oficials en horari extensiu té lloc durant el mes de setembre (informació al juliol a
les diferents escoles).
La matriculació dels alumnes oficials en horari intensiu té lloc dues vegades l’any –setembre i gener–
(informació al juliol i desembre respectivament a les escoles que ofereixen aquesta modalitat).
Hi ha diverses modalitats d’horari:
Extensiu: diari: classes d’una hora diària de dilluns a divendres i altern: classes de dues hores en dies alterns i
divendres alterns.
Intensiu: classes de dues hores diàries de dilluns a divendres (deu hores setmanals).
La matrícula oficial (a distància), “That’s English”, té lloc durant el mes de setembre. Se’n pot sol·licitar
informació al telèfon 934 377 719.
La matrícula lliure dóna dret a una convocatòria d’examen per obtenir el certificat de nivell intermedi o del
certificat d'aptitud. Les proves lliures per a totes les llengües i certificats tenen lloc durant el mes de juny. La
matriculació es fa a finals de febrer. La informació sobre la matriculació per als candidats lliures es publica a
totes les escoles oficials d’idiomes de Catalunya.
Per poder atendre la demanda de certificacions d’anglès, les EOI ofereixen una convocatòria extraordinària el
mes de febrer. La informació es publica a finals d’octubre, i la matriculació té lloc durant el mes de novembre.
És incompatible tenir simultàniament la condició d’alumne/a oficial i d’alumne/a lliure del mateix idioma.
Titulació
Les escoles oficials d’idiomes gestionen i administren les proves per obtenir dos certificats oficials:
el certificat de nivell intermedi, en assolir els objectius del nivell intermedi, el certificat d'aptitud, en assolir els
objectius del cicle superior.
Les proves de certificació consten de cinc parts, que garanteixen una avaluació completa dels diferents
aspectes de la competència comunicativa.
Les proves tenen com a referent principal el currículum de les escoles oficials d’idiomes, i s'elaboren a partir de
documents escrits i orals autèntics, extrets de revistes, premsa, televisió i cinema, etc.
A continuació disposeu de les escoles Oficials d’Idiomes del Barcelonès Nord i L’Hospitalet:

13.2. Ensenyament artístics
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13.2.1.
13.2.2.
13.2.3.
13.2.4.

Art Dramatic
Dansa
Arts plàstiques i disseny
Música

13.2.1. Art Dramátic

Els ensenyaments d'Art dramàtic comprenen un sol grau de caràcter superior. Tenen una durada de quatre
cursos i es comença des d'un principi amb l'especialitat corresponent: la direcció escènica, la dramatúrgia,
l'interpretació (Teatre de text, de gest, d'objectes i musical) i l'escenografia. La superació d'aquests estudis
dóna dret al títol superior d'art dramàtic. La titulació que s'obté en acabar aquests estudis és equivalent, a tots
els efectes, a la d'una llicenciatura universitària.
Prova d'accés
Amb titulació acadèmica
Per accedir als ensenyaments d'Art Dramàtic cal:
>Posseïr el títol de Batxiller o estudis equivalents
>Haver superat una prova específica que valora la maduresa, els coneixements i les aptituds necessàries per
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cursar els estudis de l'especialitat escollida.
Aquesta prova consta de dos exercicis: el primer és escrit i comú a totes les especialitats, el segon és pràctic i
específic per a cada especialitat. Es desenvolupa en diverses sessions amb una durada màxima de dues
setmanes.
Sense titulació acadèmica
Mitjançant una prova que es convoca anualment, poden accedir-hi les persones que malgrat no complir les
condicions de l'apartat anterior, tinguin més de 20 anys, o bé que els compleixin durant l'any natural en que
vulguin iniciar els estudis.
Aquesta prova consisteix en presentar una memòria justificativa i fer una exposició oral dels treballs i activitats
realitzades amb relació a una àrea de l'especialitat triada. En cas de superar la prova, els alumnes poden
accedir a les proves d'accés que s'estableixen per a l'alumnat amb titulació acadèmica.
A la pàgina web de l’Institut del Teatre [7] pots trobar tota la informació sobre serveis, estudis i escoles on
cursar art dramàtic.

13.2.2. Dansa

Són ensenyaments que tenen com a objectiu aprofundir en el llenguatge i la pràctica de la dansa. Els alumnes
poden cursar simultàniament els ensenyaments de dansa de nivell elemental o de grau mitjà i els de règim
general.
Nivell elemental: La durada d'aquests ensenyaments la defineixen els centres mateixos a partir del projecte
curricular. Has d'anar en compte, en acabar aquests ensenyaments, el centre pot expedir els diplomes
corresponents sense validesa acadèmica oficial.
Grau Mitjà: El grau mitjà està estructurat en tres cicles de dos cursos acadèmics cadascun. Es pot accedir al
grau mitjà amb la superació d'una prova específica que consta d'un exercici de diverses parts que inclou
qüestions referides a objectius terminals del currículum del grau elemental de les assignatures de dansa
clàssica, dansa creativa, dansa espanyola i/o danses folklòriques, i música.
El currículum del grau mitjà d'ensenyaments de dansa es configura amb les especialitats següents:
- Dansa clàssica
- Dansa contemporània
- Dansa espanyola
La superació del tercer cicle de grau mitjà dóna dret al títol professional corresponent a l'especialitat cursada i a
obtenir el títol de Batxiller, si se superen les matèries comunes del Batxillerat.
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Grau Superior: Els ensenyaments de dansa de grau superior, agrupats en un cicle únic, tenen una durada de
quatre cursos i s'estructura en dues especialitats:
- Pedagogia de la dansa
- Coreografia i Tècniques d'interpretació de la dansa
La superació d'aquest grau dóna dret al títol superior de dansa en l'especialitat corresponent.
La titulació que s'obté en acabar aquests estudis és equivalent, a tots els efectes, a la d'una llicenciatura
universitària.

13.2.3. Arts plàstiques i disseny

Aquests ensenyaments aprofundeixen en els àmbits de formació que deriven de la relació entre l'art i el
disseny: les arts aplicades, els oficis artístics, les modalitats del disseny i la conservació i restauració de béns
culturals.
Les arts aplicades i els oficis artístics corresponent a Cicles Formatius de Grau Mitjà o Superior que
s'agrupen en diferents famílies professionals, aquestes són:
> Arts florals
> Arts aplicades a la indumentària
> Arts aplicades al llibre
> Arts aplicades al mur
> Arts aplicades a l'escultura
> Ceràmica artística
> Comunicació gràfica i audiovisual
> Disseny d'interiors
> Disseny industrial
> Esmalts artístics
> Joieria d'art
> Tèxtils artístics
El currículum inclou ensenyaments teòrics i pràctics en centres educatius, una fase de formació pràctica en
empreses, estudis o tallers, i una obra final, si es tracta d'un cicle de formació específica de grau mitjà, o un
projecte final si es tracta d'un cicle de formació específica de grau superior.
La formació en empreses, estudis o tallers comprèn les pràctiques en entitats de titularitat pública o privada;
està integrada al currículum del cicle que es cursa; també es pot efectuar en el marc d'intercanvis nacionals o
internacionals. Permet complementar els coneixements, les habilitats i les destreses dels mòduls que integren
el currículum del cicle de formació específica, i avaluar els aspectes més rellevants de la competència
professional adquirida pels alumnes.
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Conservació i restauració de béns culturals (estudis superiors)
Per accedir a aquests ensenyaments cal disposar del títol de Batxiller i superar una prova d’accés. Les persones
majors de 19 anys que no disposin del títol de Batxiller, hi podran accedir mitjançant la superació d’una part de
la prova d'accés esmentada, regulada i organitzada pel Departament d’Educació, que acrediti que té la
maduresa en relació amb els objectius del Batxillerat i els coneixements, habilitats i aptituds necessàries.
Les Especialitats que es poden cursar són quatre:
> Document gràfic
> Escultura
> Arqueologia
> Pintura
El títol que s'expedeix és equivalent a una diplomatura universitària.
Disseny (estudis superiors)
Per accedir a aquests ensenyaments cal disposar del títol de batxiller i superar una prova d’accés, regulada pel
Departament d’Educació, en la qual es valorarà la maduresa, els coneixements i les aptituds per a cursar-los
amb aprofitament.
Les persones majors de 19 anys que no disposin del títol de Batxiller, hi podran accedir mitjançant la superació
d’una part de la prova d'accés esmentada, regulada i organitzada pel Departament d’Educació, que acrediti que
té la maduresa en relació amb els objectius del Batxillerat i els coneixements, habilitats i aptituds necessàries.
Les especialitats que es poden cursar son:
> Disseny gràfic
> Disseny de productes
> Disseny d’interiors
> Disseny de moda

13.2.4. Música

Són ensenyaments que tenen com a objectiu aprofundir en el llenguatge i la pràctica musical. Els alumnes
poden cursar simultàniament els ensenyaments de música elementals i de grau professional i els de règim
general. Els estudis de música comprenen tres etapes: ensenyaments elementals, grau professional i grau
superior.
Ensenyaments elementals: Els ensenyaments elementals aporten una formació teòrica i pràctica que permet
gaudir de la pràctica individual i de conjunt.
Grau professional: Comprèn sis cursos acadèmics. L'accés al 1r curs implica la superació d'una prova
específica que té com a objectiu verificar la possessió d'aptituds i habilitats específiques i valorar
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qualitativament i quantitativament la maduresa i la capacitat per a iniciar els estudis.
Igualment, es podrà accedir a un curs de grau professional diferent del primer, sense haver fet cursos anteriors,
un cop superada una prova específica.
El grau professional dels ensenyaments de música té les especialitats següents:
a) Àrea d'instruments de l'orquestra
b) Àrea d'instruments polifònics
c) Àrea d'instruments de la música moderna i jazz
d) Àrea d'instruments de la música antiga, (excepte orgue)
e) Àrea d'instruments tradicionals
f) Àrea de cant.
Grau superior: Per accedir-hi cal haver superat la prova d'accés, estar en possessió del títol de Batxiller i
haver aprovat els estudis corresponents al sisè curs del grau mitjà o professional. Aquest Grau Superior
proporciona als estudiants una formació sòlida de caire general en música, alhora que un nivell d'especialització
en els terrenys professionals vinculats a l'àmbit i a la modalitat i/o itinerari en el qual cursen estudis.
S'organitza en els deu àmbits següents:
- Instruments de la música clàssica i contemporània
- Instruments de jazz i de la música moderna
- Instruments de la música antiga
- Instruments de la música tradicional
- Direcció
- Pedagogia
- Musicologia
- Composició
- Sonologia
- Promoció i gestió
La titulació que s'obté és equivalent, a tots els efectes, a la d'una llicenciatura universitària.

13.3. Esports

Si el que us interessa és formar-vos dins l’àmbit de l’esport, teniu diverses opcions formatives que us
presentem a continuació:
> Formació Professional: Tècnic/a de l’activitat física i de l’esport

CFGM: Conducció d'activitats físicoesportives en el medi natural
CFGM: Conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural, perfil professional d'explotació
d'estacions d'esquí.
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CFGS: Animació d'activitats físiques i esportives
> Ensenyaments Esportius. Cicle formatiu de Grau Mitjà i Cicle formatiu de Grau superior

CFGM: atletisme, Busseig esportiu, espeleología, esports eqüestres, esports de vela, handbol, salvament
i socorrisme, basquetbol, esgruma, esports de combat, esports d'hivern, futbol i futbol sala, esports de
muntanya i escalada.
CFGS: atletisme, basquetbool, busseig esportiu, espeleologia, esports de combat, esports eqüestre,
esports d'hivern, esports de vela, futbol ifutbol sala, handbol, esports de muntanya i escalada,
salvament i socorrisme.
> Llicenciatura de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE)

13.4. Escoles d’adults

Pot accedir a la formació de persones adultes tothom qui tingui més de 18 anys ( fets dins l’any en que es fa la
matrícula) o més. Les persones que tinguin entre 16 i 18 anys poden accedir a la preparació per a la prova
d'accés a cicles formatius de grau mitjà i a la formació bàsica si justifiquen, en aquest darrer cas, motius
laborals o altres circumstàncies específiques.
Els centres i les aules de formació per a persones adultes ofereixen una gran amplitud horària. Pots fer els
cursos que necessitis en horari de matí, tarda o vespre.
Per altra banda, els ensenyaments i programes de formació que s’ofereixen són:
> ensenyaments inicials i bàsics
> formació bàsica
> cicle de formació instrumental
> cicle d’educació secundària
> preparació per a les proves d’accés
> competències per a la societat de la informació

13.5. Aprendre català
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Si el que vols és aprendre català tens moltes eines al teu abast, aprofita-les!
El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), integrat per la Generalitat de Catalunya i els
ajuntaments de la comarca organitzen cursos de català que s'adrecen a la població adulta (a partir dels 16/18
anys, segons el centre).
En els diferents centres del teu municipi tens aquest cursos i recursos:
Català per a adults
Per millorar els coneixements de català
• Formació presencial i a distància, i autoformació
• Cursos per aprendre a parlar el català (nivells bàsic i elemental)
• Cursos per aprendre a usar correctament el català escrit (nivells intermedi i de suficiència)
• Cursos específics: de conversa, d’atenció oral al públic, per a gestors, etc
• Cursos de llenguatge d’especialitat: llenguatge comercial, administratiu i jurídic
Assessorament
• Per resoldre dubtes i escriure en català amb seguretat
• Informació sobre recursos lingüístics
• Informació sobre eines informàtiques en català
• Disponibilitat de models de documents per a associacions i empreses

13.6. Formació Ocupacional i formació no reglada
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La formació és una eina indispensable per accedir al món laboral i aquí us presentem dos tipus de formació
ben diferenciades a les que podeu accedir per millorar el vostre currículum. Aquestes dues són la formació
contínua i la formació ocupacional.
Si estàs aturat pots aprofitar el teu temps i fer un dels nombrosos cursos de formació ocupacional que
s’ofereixen.
La Formació Ocupacional és un conjunt d'accions de formació professional que tenen per objectiu
proporcionar a les persones en situació d'atur, les competències professionals requerides pel sistema productiu.
I si estàs treballant la formació contínua et permet l'adquisició de coneixements i/o habilitats que són
aplicables en diferents sectors de la producció; tant per millorar la capacitació en les competències, com per
cobrir problemes o necessitats de crisis d'un determinat sector. Es tracta de formació especialitzada en sectors
concrets.
A continuació us facilitem el cercador de cursos tant de formació ocupacional (cursos per a persones que es
troben en situació d’atur) com de cursos de formació contínua (cursos per a persones treballadores en actiu):
http://www.oficinadetreball.gencat.cat/socfuncions/CercadorCursosSimple.... [8]

14. Assessories per a joves
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L’assessoria en orientació ocupacional i professional facilita informació i orientació relacionada amb la formació
reglada, ocupacional i reciclatge de coneixements.
Posa a l’abast d'aquell/a que ho vulgui tota la informació necessària per orientar als joves en la tasca de decidir
la branca professional i/o millorar els estudis per assolir una millor ocupació. Elabora itineraris professionals dels
joves i orienta sobre com i on buscar feina, com fer un currículum, com preparar-se per a una entrevista, etc.
A més es facilitarà l’accés als diferents serveis municipals d’ocupació existents i a les seves diferents
actuacions.
Si et vols informar sobre aquest tema pots consultar els horaris i adreçar-te als punts corresponents de
l'assessoria en orientació acadèmica, tenint en compte que has de demanar cita prèvia.
Truca al: 93.483.29.34 o omple aquest formulari:
http://www.barcelonesjove.net/serveis-comarcals/assessories-joves/assess... [9]

15. Noves sortides professionals
Escollir un itinerari acadèmic comporta també escollir un itinerari professional. Aquí et mostrem un llistat de
sortides professionals detectades des de l'Espai de Noves Ocupacions Porta 22 de Barcelona Activa. Què pots
fer després del batxillerat, acabat un cicle formatiu o amb el títol de grau universitari?

15.1. Noves professions després dels cicles formatius
Cicles formatius
Activitats agràries
CFGM i CFGS (sense classificar)
Tècnic/a d'insectaris
CFGM - Explotacions agràries extensives
Gestor/a d'explotacions agràries ecològiques
Operari/ària en agricultura ecològica
Operari/ària de cultius genèticament modificats
CFGM - Explotacions agrícoles intensives
Gestor/a d'explotacions agràries ecològiques
Operari/ària en agricultura ecològica
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Operari/ària de cultius genèticament modificats
Operari/ària especialista en horticultura intensiva
Plasticultor/a
CFGM - Explotacions ramaderes
Gestor/a d'explotacions agràries ecològiques
Plasticultor/a
CFGM - Jardineria
Encarregat/ada del manteniment de platges
Jardiner/a ecològic/a
CFGM - Treballs forestals i de conservació del medi natural
Encarregat/ada del manteniment de platges
Operari/ària d'estassada selectiva
Guia-intèrpret ambiental
CFGS - Gestió i organització de recursos naturals i paisatgístics
Guia-intèrpret ambiental
CFGS - Gestió i organització d'empreses agropecuàries
Gestor/a d'explotacions agràries ecològiques
Cultivador/a d'algues
Gestor/a d'explotacions d'aqüicultura
Operari/ària d'explotacions aqüícoles
Operari/ària especialista en horticultura intensiva
Plasticultor/a
Gestor/a comercial majorista d'alimentació

Activitats físiques i esportives
CFGM (sense classificar)
Tècnic/a d'activitats dirigides
Instructor/a de sala de fitness
Monitor/a de Pilates
Entrenador/a personal
CFGM - Conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural
Animador/a d'esport
Guia d'activitats en el medi natural
Monitor/a d'activitats a l'alta muntanya
CFGS (sense classificar)
Tècnic/a d'activitats dirigides
Instructor/a de sala de fitness
Monitor/a de Pilates
Entrenador/a personal
CFGS - Animació d'activitats físiques i esportives
Animador/a d'esport
Guia d'activitats en el medi natural
Monitor/a d'activitats a l'alta muntanya
Animador/a turístic/a
Socorrista aquàtic/a

Activitats marítimo-pesquera
CFGM - Operacions de cultiu aqüícola
Cultivador/a d'algues
Gestor/a d'explotacions d'aqüicultura
Operari/ària d'explotacions aqüícoles
CFGS - Producció aqüícola
Cultivador/a d'algues
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Gestor/a d'explotacions d'aqüicultura
Operari/ària d'explotacions aqüícoles

Administració i gestió
CFGM (sense classificar)
Cap de subministraments
Conseller/a per a la jubilació
Tècnic/a de suport lingüístic
Assessor/a a immigrants
CFGM - Gestió administrativa
Assistent/a de congressos
Assistent/a d'assajos clínics
Administratiu/iva de handling de passatgers
Gestor/a comercial majorista d'alimentació
Assessor/a fiscal
Gestor/a de cobraments
Administratiu/iva digital
CFGS (sense classificar)
Conseller/a per a la jubilació
Tècnic/a de suport lingüístic
Assessor/a a immigrants
CFGS - Administració i finances
Expert/a en Comerç Just
Assistent/a de congressos
Responsable de tenda de Comerç Just
Gestor/a comercial majorista d'alimentació
Assessor/a en comptabilitat
Assessor/a fiscal
Gestor/a de cobraments
Administratiu/iva digital
Gestor/a comercial internacional d'alimentació
CFGS - Secretariat
Assistent/a de congressos
Assistent/a d'assajos clínics
Administratiu/iva de handling de passatgers
Assessor/a en comptabilitat
Gestor/a de cobraments
Administratiu/iva digital

Arts gràfiques
CFGM (sense classificar)
Tècnic/a en preproducció gràfica
Desktop publisher
CFGM - Impressió en arts gràfiques
Tècnic/a en preimpressió gràfica
CFGM - Preimpressió en Arts Gràfiques
Tècnic/a en preimpressió gràfica
Escanista
CFGS (sense classificar)
Tècnic/a en preproducció gràfica
Desktop publisher
CFGS - Disseny i producció editorial
Tècnic/a en preimpressió gràfica
Director/a de línia editorial
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CFGS - Producció en indústries d'arts gràfiques
Tècnic/a en preimpressió gràfica

Arts plàstiques i disseny
CFGM (sense classificar)
Dissenyador/a industrial de mobiliari i il·luminació
Dissenyador/a de joies i orfebreria
Modelador/a ALIAS
Dissenyador/a de moda i estampats
Dissenyador/a d'accessoris i complements
Dissenyador/a multimèdia
Dissenyador/a web
Dissenyador/a de vestuari per a espectacles
Dissenyador/a d'elements virtuals
Dissenyador/a gràfic/a muntador/a d'audiovisuals
Dibuixant/a intercalador
Dissenyador/a gràfic/a publicitari/ària/Prevencionista (en seguretat en el treball)
Director/a creatiu/iva de preproducció d'entorns digitals
Dissenyador/a infògraf/a periodístic/a
Tècnic/a en preproducció gràfica
Dissenyador/a industrial d'envasos
Dissenyador/a gràfic/a especialista en embalatge (packaging)
Director/a d'imatge i decoració
Supervisor/a d'efectes visuals
Dissenyador/a industrial de producte/Panelista
Dibuixant/a netejador
Gestor/a de webs culturals/Camionar/a
Creador/a de story boards multimèdia
Animador/a 3D
Artista de processos digitals
Dissenyador/a industrial de vehicles
Dissenyador/a industrial especialista en ergonomia
Dissenyador/a industrial especialista en l'usuari
Tècnic/a en representació en 2D i 3D
Dissenyador/a gràfic/a
Dissenyador/a gràfic/a per a tèxtil
Dissenyador/a de models, maquetes i prototips
Dissenyador/a d'espais escènics
Dissenyador/a industrial
Enginyer/a tècnic/a en disseny industrial
Dissenyador/a gràfic/a d'editorial
Dissenyador/a d'interiors
Dissenyador/a de teixits
Director/a d'art
Dissenyador/a gràfic/a especialista en imatge corporativa
Tècnic/a d'embalatge i tractament d'obres d'art
Il·lustrador/a
CFGM - Buidatge i emmotllament artístics
Maquetista
CFGM - Ebenisteria artística
Maquetista
CFGM - Talla artística en fusta
Maquetista
CFGS (sense classificar)
Dissenyador/a industrial de mobiliari i il·luminació
Dissenyador/a de joies i orfebreria
Modelador/a ALIAS
Dissenyador/a de moda i estampats
Dissenyador/a d'accessoris i complements
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Dissenyador/a multimèdia
Dissenyador/a web
Dissenyador/a de vestuari per a espectacles
Dissenyador/a d'elements virtuals
Dissenyador/a gràfic/a muntador/a d'audiovisuals
Dibuixant/a intercalador
Dissenyador/a gràfic/a publicitari/ària/Prevencionista (en seguretat en el treball)
Director/a creatiu/iva de preproducció d'entorns digitals
Dissenyador/a infògraf/a periodístic/a
Tècnic/a en preproducció gràfica
Dissenyador/a industrial d'envasos
Dissenyador/a gràfic/a especialista en embalatge (packaging)
Director/a d'imatge i decoració
Supervisor/a d'efectes visuals
Dissenyador/a industrial de producte/Panelista
Dibuixant/a netejador
Gestor/a de webs culturals/Camionar/a
Animador/a 3D
Artista de processos digitals
Dissenyador/a industrial de vehicles
Dissenyador/a industrial especialista en ergonomia
Dissenyador/a industrial especialista en l'usuari
Tècnic/a en representació en 2D i 3D
Dissenyador/a gràfic/a
Dissenyador/a gràfic/a per a tèxtil
Dissenyador/a de models, maquetes i prototips
Dissenyador/a d'espais escènics
Dissenyador/a industrial
Enginyer/a tècnic/a en disseny industrial
Dissenyador/a gràfic/a d'editorial
Gestor/a del coneixement
Dissenyador/a de teixits
Director/a d'art
Dissenyador/a gràfic/a especialista en imatge corporativa
Tècnic/a d'embalatge i tractament d'obres d'art
Il·lustrador/a
CFGS - Arquitectura efímera
Dissenyador/a d'expositors o exhibicions
CFGS - Arts aplicades de la fusta
Maquetista
CFGS - Arts aplicades de l'escultura
Maquetista
CFGS - Arts aplicades del metall
Maquetista

Comerç i màrqueting
CFGM (sense classificar)
Responsable comercial d'empreses de serveis de disseny
Responsable de botiga
Dissenyador/a industrial especialista en l'usuari
Comercial d'hotel
Comercial punt de venda
Programador/a d'operacions i producció
Aprovisionador/a
CFGM - Comerç
Expert/a en Comerç Just
Responsable de tenda de Comerç Just
Gestor/a comercial majorista d'alimentació
Dependent/a de fleca - degustació
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CFGS (sense classificar)
Responsable comercial d'empreses de serveis de disseny
Responsable de botiga
Dissenyador/a industrial especialista en l'usuari
Comercial d'hotel
Comprador/a
Comercial punt de venda
Programador/a d'operacions i producció
Aprovisionador/a
CFGS - Comerç internacional
Tècnic/a de compres
Director/a de compres i logística
Planificador/a de congressos, reunions i esdeveniments especials
Gestor/a comercial internacional d'alimentació
CFGS - Gestió comercial i màrqueting
Expert/a en Comerç Just
Analista en investigació de mercat
Tècnic/a comercial químic/a
Responsable de personalització de productes
Responsable de tenda de Comerç Just
Assessor/a de serveis turístics on-line
Director/a de centre SPA
Gestor/a comercial majorista d'alimentació
Responsable de servei al client
Planificador/a de congressos, reunions i esdeveniments especials
Comprador/a tècnic/a
Gestor/a comercial internacional d'alimentació
CFGS - Gestió del transport
Tècnic/a de preparació de rutes
Responsable de personalització de productes
Cap de magatzem
Especialista en plans de mobilitat d'empresa
Director/a de transports
Director/a de distribució física
Responsable de servei al client
Magatzemer/a
Cap de tràfic
Tècnic/a d'embalatge i tractament d'obres d'art
CFGS - Serveis al consumidor
Tècnic/a en informació i protecció al consumidor
Tècnic/a en formació al consumidor

Comunicació imatge i só
CFGM (sense classificar)
Dissenyador/a gràfic/a muntador/a d'audiovisuals
Dissenyador/a gràfic/a publicitari/ària/Prevencionista (en seguretat en el treball)
Tècnic/a en projecció digital
Tècnic/a en representació en 2D i 3D
Dissenyador/a d'espais escènics
Dissenyador/a gràfic/a d'editorial
Auxiliar tècnic/a en control d'instal·lacions artístiques
Director/a d'art
Il·lustrador/a
CFGS (sense classificar)
Video jockey
Dissenyador/a gràfic/a muntador/a d'audiovisuals
Dissenyador/a gràfic/a publicitari/ària/Prevencionista (en seguretat en el treball)
Tècnic/a en projecció digital
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Tècnic/a en representació en 2D i 3D
Dissenyador/a d'espais escènics
Director/a d'art
Il·lustrador/a
CFGS - Imatge
Especialista en fotografia comercial
Tècnic/a d'imatge i so
CFGS - Realització d'audiovisuals i espectacles
Director/a creatiu/iva de preproducció d'entorns digitals
Director/a de cinema digital
Editor/a digital
Productor/a d'espectacles digitals
e-Mentor
CFGS - So
Enginyer/a de so
Productor/a musical

Edificació i obra civil
CFGM (sense classificar)
Tècnic/a de medi ambient d'edificis de serveis
CFGM - Acabats de construcció
Restaurador/a d'elements arquitectònics/Muntador/a d'elements de protecció col·lectiva en obres de construcció
Muntador/a de plafons de cartró-guix
Tècnic/a en rehabilitació d'edificis
Projectador/a de guix
Parquetista
Instal·lador/a d'energia solar fotovoltaica
Enrajolador/a
CFGM - Obres de formigó
Encofrador/a
CFGM - Obres de la construcció
Col·locador/a de blocs de termoargila
Col.locador/a de sistemes d'impermeabilització d'edificis
Paleta
Tècnic/a en rehabilitació d'edificis
CFGM - Operacions i manteniment de maquinària de construcció
Muntador/a de grua torre
Operador/a de grua torre
CFGS - Desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques
Especialista en estimació de costos
Facility manager/Muntador/a de bastides tubulars/Transportista de residus industrials
CFGS - Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció
Projectista d'instal·lacions d'energia solar (fotovoltaica i tèrmica)
Cap d'obra d'edificació
Cap d'obra d'edificació
Especialista en estimació de costos
Tècnic/a en rehabilitació d'edificis
Delineant de construcció
CFGS - Realització i plans d'obres
Cap d'obra d'edificació
Encarregat/ada d'obra d'edificació
Tècnic/a en rehabilitació d'edificis
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Electricitat i electrònica
CFGM (sense classificar)
Tècnic/a de línia automatitzada de producció
Cap de manteniment
Tècnic/a en projecció digital
Administrador/a de sistemes
Comercial punt de venda
Instal·lador/a tècnic/a de sistemes de telecomunicacions
Tècnic/a auxiliar en mostreig de sorolls i vibracions
Auxiliar tècnic/a en control d'instal·lacions artístiques
Tècnic/a de qualitat d'electrònica espacial
Tècnic/a electromecànic/a de manteniment
CFGM - Equips i instal·lacions electrotècniques
Muntador/a i reparador/a d'aparells elevadors
Tècnic/a en instal·lacions domòtiques en edificació
CFGS (sense classificar)
Tècnic/a certificat de muntatge
Tècnic/a de línia automatitzada de producció
Cap de manteniment
Administrador/a de xarxes
Gestor/a de sistemes
Gestor/a de xarxes
Tècnic/a en projecció digital
Administrador/a de bases de dades
Administrador/a de sistemes
Tècnic/a en calibració d'instruments
Comercial punt de venda
Tècnic/a de qualitat d'electrònica espacial
Programador/a CAM - Fresadores
Tècnic/a electromecànic/a de manteniment
CFGS - Desenvolupament de productes electrònics
Tècnic/a en electrònica
Electroinstrumentista de central termosolar
Tècnic/a en control de la contaminació atmosfèrica en instal·lacions industrials
CFGS - Instal·lacions electrotècniques
Electroinstrumentista de central termosolar
Projectista d'instal·lacions d'energia solar (fotovoltaica i tèrmica)
Tècnic/a en control de la contaminació atmosfèrica en instal·lacions industrials
Muntador/a i reparador/a d'aparells elevadors
Instal·lador/a d'energia solar fotovoltaica
Tècnic/a en instal·lacions domòtiques en edificació
CFGS - Sistemes de regulació i control automàtics
Controlador/a de processos
Operador/a de planta química
Tècnic/a de fabricació química
CFGS - Sistemes de telecomunicació i informàtics
Instal·lador/a tècnic/a de sistemes de telecomunicacions
Operador/a de radiodifusió
Operador/a de xarxes privades

Fabricació mecànica
CFGM (sense classificar)
Operari/ària de centre de mecanitzat
Tècnic/a en soldadura
Tècnic/a en automatització-robòtica
Tècnic/a de línia automatitzada de producció
Muntador/a de maquinària
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Cap de manteniment
Ajustador/a mecànic de precisió
Projectista
Verificador/a de qualitat de superfícies
Programador/a d'operacions i producció
Tècnic/a electromecànic/a de manteniment
CFGM - Mecanització
Cap de taller mecànic/Comissari/ària d'exposicions temporals
Operari/ària d'estampació metàl·lica
Preparador/a de maquinària
Matricer/a
Torner/a
CFGM - Soldadura i caldereria
Muntador/a de fusteria d'alumini
Serraller/a
CFGM - Tractaments superficials i tèrmics
Tècnic/a en pintura industrial
CFGS (sense classificar)
Tècnic/a de mètodes i temps
Operari/ària de centre de mecanitzat
Tècnic/a en soldadura
Tècnic/a en automatització-robòtica
Tècnic/a de línia automatitzada de producció
Muntador/a de maquinària
Cap de manteniment
Projectista
Verificador/a de qualitat de superfícies
Programador/a CAM - Fresadores
Tècnic/a electromecànic/a de manteniment
CFGS - Desenvolupament de projectes mecànics
Delineant CAD/CAM
CFGS - Producció per fosa i pulverimetal·lúrgia
Especialista en fosa
Consultor/a de qualitat
Especialista en pulverimetal·lúrgia
CFGS - Producció per mecanització
Cap de taller mecànic/Comissari/ària d'exposicions temporals
Operari/ària d'estampació metàl·lica
Preparador/a de maquinària
Matricer/a
Torner/a

Fusta, moble i suro
CFGM (sense classificar)
Dissenyador/a industrial de mobiliari i il·luminació
Dissenyador/a d'accessoris i complements
Director/a d'imatge i decoració
Dissenyador/a industrial de producte/Panelista
Dissenyador/a de models, maquetes i prototips
Dissenyador/a industrial
Enginyer/a tècnic/a en disseny industrial
Dissenyador/a d'interiors
CFGM - Fabricació a mida i instal·lació de fusteria i moble
Parquetista
CFGS (sense classificar)
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Dissenyador/a industrial de mobiliari i il·luminació
Dissenyador/a d'accessoris i complements
Director/a d'imatge i decoració
Dissenyador/a industrial de producte/Panelista
Dissenyador/a de models, maquetes i prototips
Dissenyador/a industrial
Enginyer/a tècnic/a en disseny industrial
Gestor/a del coneixement

Hoteleria i turisme
CFGM (sense classificar)
Director/a d'imatge i decoració
Demostrador/a tècnic/a d'alimentació
CFGM - Cuina
Auxiliar de cuina
Pastisser/a de restaurant
Cap de cuina
Pizzer/a
Cuiner/a
Director/a de restaurant/Muntador/a de catering
Director/a de catering/ Xef a domicili
Encarregat/ada d'economat i bodega
Cap de bodega/Agent de detecció
Cap de partida/Agent de salut comunitària
Cap de bodega
CFGM - Pastisseria i forneria
Pastisser/a de restaurant
Cap de cuina
Pizzer/a
Cap de partida/Agent de salut comunitària
Dependent/a de fleca - degustació
CFGM - Serveis de restaurant i bar
Barista
Cambrer/a
Pizzer/a
Director/a de restaurant/Muntador/a de catering
Encarregat/ada d'economat i bodega
Barman
Cap de bodega/Agent de detecció
Ajudant de cambrer/a/Cap de seguretat en empresa
Cap de sala
Cap de bodega
Supervisor/a de catering i col·lectivitats
Dependent/a de fleca - degustació
CFGS (sense classificar)
Tècnic/a en organització de convencions, congressos i esdeveniments
Demostrador/a tècnic/a d'alimentació
Regidor/a de pisos
CFGS - Agències de viatge
Recepcionista
Informador/a turístic/a
Telefonista d'hotel
Assistent/a de congressos
Administratiu/iva de handling de passatgers
Assessor/a de serveis turístics on-line
Gestor/a de viatges
CFGS - Allotjament
Conserge d'hotel
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Recepcionista
Telefonista d'hotel
Auditor/a intern/a de qualitat hotelera
Encarregat/ada de bugaderia i llenceria d'hotel
CFGS - Animació turística
Guia turístic/a i d'oci
Animador/a turístic/a
Comercial d'hotel
Encarregat/ada de reserves/Controlador/a de circulació aèria/Pilot de línia aèria
CFGS - Informació i comercialització turístiques
Informador/a turístic/a
Telefonista d'hotel
Agent turístic de creuers
Assistent/a de congressos
Administratiu/iva de handling de passatgers
Auditor/a intern/a de qualitat hotelera
Guia turístic/a i d'oci
Assessor/a de serveis turístics on-line
Comercial d'hotel
Dinamitzador/a de turisme rural
Encarregat/ada de reserves/Controlador/a de circulació aèria/Pilot de línia aèria
Gestor/a de viatges
CFGS - Restauració
Auxiliar de cuina
Pastisser/a de restaurant
Cap de cuina
Cambrer/a
Cuiner/a
Director/a de restaurant/Muntador/a de catering
Director/a de catering/ Xef a domicili
Encarregat/ada d'economat i bodega
Director/a d'alimentació i begudes
Cap de bodega/Agent de detecció
Cap de partida/Agent de salut comunitària
Cap de bodega
Supervisor/a de catering i col·lectivitats

Imatge personal
CFGM (sense classificar)
Formador/a cosmètic/a
Assessor/a de bellesa
Especialista en depilació
Assessor/a d'estilisme i moda
CFGM - Caracterització
Maquillador/a FX
Especialista en tanatoestètica
Maquillador/a de cinema i televisió
CFGM - Estètica personal decorativa
Especialista en estètica masculina
Conseller/a de bellesa
Maquillador/a de cinema i televisió
Especialista en ungles
CFGM - Perruqueria
Perruquer/a de plató
Oficial de perruqueria
Tester de productes de perruqueria
Perruquer/a mòbil
Especialista en tractaments capil·lars
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CFGS (sense classificar)
Especialista en bronzejat artificial
Formador/a cosmètic/a
Assessor/a de bellesa
Especialista en depilació
Assessor/a d'estilisme i moda
CFGS - Assessoria d'imatge personal
Especialista en protocol social i usos socials
Assessor/a d'imatge pública
Wedding planner
Assessor/a d'imatge col·lectiva
CFGS - Estètica
Especialista en estètica masculina
Piercer
Tatuador/a
Tècnic/a en micropigmentació
Maquillador/a de cinema i televisió
Director/a de centre SPA
Esteticista posttraumàtic
Esteticista hidrotermal/Teleoperador/a
Especialista en ungles
Massatgista estètic/ Despatxador/a de vol

Indústries alimentàries
CFGM (sense classificar)
Demostrador/a tècnic/a d'alimentació
Tècnic/a comercial d'additius i aromes alimentaris
CFGM - Conservació vegetal, càrnia i de peix
Elaborador/a de la indústria de plats preparats
Operari/ària de processament en la indústria alimentària
Operari/ària d'envasat en la indústria alimentària
CFGM - Elaboració de productes làctics
Elaborador/a de la indústria de plats preparats
Operari/ària de processament en la indústria alimentària
Operari/ària d'envasat en la indústria alimentària
CFGM - Elaboració de vins i altres begudes
Operari/ària de processament en la indústria alimentària
Operari/ària d'envasat en la indústria alimentària
Cap de bodega/Agent de detecció
Cap de bodega
Especialista en anàlisi sensorial
CFGM - Elaboració d'olis i sucs
Operari/ària de processament en la indústria alimentària
Operari/ària d'envasat en la indústria alimentària
CFGM - Escorxador i carnisseria-xarcuteria
Elaborador/a de la indústria de plats preparats
Operari/ària de processament en la indústria alimentària
Operari/ària d'envasat en la indústria alimentària
CFGM - Molineria i indústries cerealistes
Operari/ària de processament en la indústria alimentària
Operari/ària d'envasat en la indústria alimentària
CFGM - Panificació i rebosteria
Elaborador/a de la indústria de plats preparats
Oficial de fleca
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Operari/ària de processament en la indústria alimentària
Operari/ària d'envasat en la indústria alimentària
CFGS (sense classificar)
Demostrador/a tècnic/a d'alimentació
Tècnic/a comercial d'additius i aromes alimentaris
CFGS - Indústria alimentària
Expert/a en gestió integrada qualitat - medi ambient - riscos laborals
Analista de microbiologia d'aliments/Degustador/a professional
Expert/a en legislació alimentària
Especialista en mostreig d'aliments
Tècnic/a en gestió de la seguretat alimentària

Informàtica i comunicacions
CFGM (sense classificar)
Tècnic/a de manteniment de hardware
Tècnic/a en projecció digital
Administrador/a de sistemes
Operador/a de helpdesk
Especialista en formació i suport LAN/WAN
Comercial punt de venda
Programador/a d'operacions i producció
CFGS (sense classificar)
Tècnic/a de manteniment de hardware
Administrador/a de xarxes
Gestor/a de sistemes
Tècnic/a de sistemes
Gestor/a de xarxes
Programador/a de proves i testeig
Tècnic/a en projecció digital
Tècnic/a de microinformàtica
Tècnic/a de manteniment de xarxes
Tècnic/a de manteniment de sistemes
Infocop
Administrador/a de bases de dades
Administrador/a de sistemes
Analista informàtic
Programador/a
Animador/a 3D
Operador/a de helpdesk
Especialista en formació i suport LAN/WAN
Comercial punt de venda
Programador/a multimèdia
Auxiliar tècnic/a en control d'instal·lacions artístiques
CFGS - Administració de sistemes informàtics
Instal·lador/a Operador/a de protecció de sistemes informàtics
Expert/a en aplicacions TIC a la traçabilitat alimentària
Animador/a telemàtic/a
Especialista en formació i suport LAN/WAN
Tècnic/a comercial de xarxes informàtiques
CFGS - Desenvolupament d'aplicacions informàtiques
Tècnic/a en química computacional
Especialista en sistemes d'informació geogràfica
Expert/a en aplicacions TIC a la traçabilitat alimentària
Animador/a telemàtic/a
Especialista en formació i suport LAN/WAN
Productor/a d'espectacles digitals
Tècnic/a comercial de xarxes informàtiques
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Instal.lació i manteniment
CFGM (sense classificar)
Tècnic/a en soldadura
Cap de manteniment
Encarregat/da d'instal·lació gestora de residus sòlids urbans
Tècnic/a en pintura industrial
Programador/a d'operacions i producció
Tècnic/a electromecànic/a de manteniment
CFGM - Instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària i conducció de línies
Muntador/a i reparador/a d'aparells elevadors
Instal·lador/a d'energia solar fotovoltaica
CFGM - Muntatge i manteniment d'instal·lacions de fred, climatització i producció de calor
Facility manager/Muntador/a de bastides tubulars/Transportista de residus industrials
Instal·lador/a de sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària
Instal·lador/a d'energia solar tèrmica
Instal·lador/a de sistemes de climatització
CFGS (sense classificar)
Tècnic/a en soldadura
Electroinstrumentista de central termosolar
Cap de manteniment
Encarregat/da d'instal·lació gestora de residus sòlids urbans
Mantenidor/a d'instal·lacions contra incendis
Tècnic/a en pintura industrial
Programador/a CAM - Fresadores
Tècnic/a electromecànic/a de manteniment
CFGS - Desenvolupament de projectes d'instal·lacions de fluids, tèrmiques i de manutenció
Projectista d'instal·lacions d'energia solar (fotovoltaica i tèrmica)
Facility manager/Muntador/a de bastides tubulars/Transportista de residus industrials
CFGS - Manteniment d'equips industrials
Operador/a de planta química
Consultor/a de qualitat
Tècnic/a de fabricació química
CFGS - Muntatge i manteniment d'instal·lacions d'edifici i procés
Projectista d'instal·lacions d'energia solar (fotovoltaica i tèrmica)
Muntador/a i reparador/a d'aparells elevadors
CFGS - Prevenció de riscos laborals
Recurs preventiu en obres de construcció
CFGS - Prevenció de riscos professionals
Prevencionista
Especialista en medi ambient i seguretat química
Manteniment de vehicles autopropulsatsCFGS - Manteniment d'aviònica
Tècnic/a de manteniment d'aeronaus

Química
CFGM (sense classificar)
Cultivador/a de cèl·lules
Tècnic/a auxiliar en mostreig de sorolls i vibracions
CFGM - Laboratori
Artificial Skin Operator
Cell Bank Operator
Operari/ària de cultius genèticament modificats
Extractor/a de proteïnes
Bioanalista
Tècnic/a d'assajos in vitro
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Especialista en medis de cultiu
Especialista en seqüenciació
Tècnic/a de manteniment de laboratori
Biochip Data Analyser
Especialista en mostreig d'aliments
Tècnic/a en control de qualitat
Analista antidopatge
Analista de disseny en perfumeria i cosmètica
CFGM - Operacions de fabricació de productes farmacèutics
Agent de biofabricació
Manipulador/a de productes farmacèutics
Tècnic/a de producció farmacèutica
CFGM - Operacions de procés de pasta i paper
Tècnic/a en fabricació de paper i pasta de paper
CFGM - Operacions de procés en planta química
Operador/a de planta química
Tècnic/a en fabricació de paper i pasta de paper
Peó especialista químic
Tècnic/a de fabricació química
CFGS (sense classificar)
Tècnic/a d'estació depuradora d'aigües residuals
Auditor/a ambiental
Cultivador/a de cèl·lules
CFGS - Anàlisi i control
Controlador/a de processos
Operador/a de planta química
Tècnic/a en desenvolupament de fàrmacs
Especialista en tècniques cromatogràfiques
Bioanalista
Analista de microbiologia d'aliments/Degustador/a professional
Especialista en mostreig d'aliments
Tècnic/a en control de qualitat
Analista antidopatge
Tècnic/a de laboratori ambiental
Especialista en catàlisi i processos catalítics
Analista de disseny en perfumeria i cosmètica
Tècnic/a de producció farmacèutica
Tècnic/a de fabricació química
Especialista en anàlisi sensorial
Tècnic/a en química combinatòria i biblioteques de productes
CFGS - Fabricació de productes farmacèutics i afins
Tècnic/a en desenvolupament de fàrmacs
Tècnic/a de registres
Agent de biofabricació
Especialista en síntesi de pèptids i oligonucleòtids
Analista de disseny en perfumeria i cosmètica
Tècnic/a de producció farmacèutica
Tècnic/a en química combinatòria i biblioteques de productes
CFGS - Indústries de procés de pasta i paper
Tècnic/a en fabricació de paper i pasta de paper
CFGS - Indústries de procés químic
Controlador/a de processos
Operador/a de planta química
Tècnic/a en fabricació de paper i pasta de paper
Gestor/a de residus i reciclatge de subproductes
Responsable de producció
Tècnic/a comercial químic/a
Tècnic/a en control de qualitat
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Especialista en catàlisi i processos catalítics
Tècnic/a de producció farmacèutica
Tècnic/a de fabricació química
CFGS - Química ambiental
Gestor/a de residus i reciclatge de subproductes
Tècnic/a especialista en gestió de residus industrials
Tècnic/a en control de la contaminació atmosfèrica en instal·lacions industrials
Operador/a de seguiment d'indicadors
Tècnic/a de medi ambient d'edificis de serveis
Tècnic/a de laboratori ambiental
Especialista en medi ambient i seguretat química

Sanitat
CFGM (sense classificar)
Mediador/a sociosanitari/ària
Tècnic/a d'estació depuradora d'aigües residuals
Dissenyador/a industrial especialista en ergonomia
CFGM - Cures auxiliars d'infermeria
Cuidador/a de malalts d'Alzheimer
Piercer
Ajudant de la gent gran
Infermer/a a domicili
Teleassistent/a domiciliari/ària
Treballador/a familiar
CFGM - Farmàcia
Agent de biofabricació
Analista de disseny en perfumeria i cosmètica
Tècnic/a de producció farmacèutica
CFGS (sense classificar)
Mediador/a sociosanitari/ària
Quiromassatgista
Reflexoterapeuta
Dissenyador/a industrial especialista en ergonomia
CFGS - Anatomia patològica i citologia
Tècnic/a superior en anatomia patològica
CFGS - Dietètica
Terapeuta d'hàbits alimentaris
Conseller/a alimentari/ària
CFGS - Documentació sanitària
Assistent/a d'assajos clínics
Documentalista de recerca en salut
Documentalista sanitari
CFGS - Imatge per al diagnòstic
Tècnic/a superior en Imatge per al diagnòstic/Vigilant de seguretat
CFGS - Laboratori de diagnòstic clínic
Analista antidopatge
CFGS - Radioteràpia
Tècnic/a superior en radioteràpia
CFGS - Salut ambiental
Tècnic/a en control de la contaminació atmosfèrica en instal·lacions industrials
Operador/a de seguiment d'indicadors
Tècnic/a de medi ambient d'edificis de serveis
Especialista en medi ambient i seguretat química
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Serveis socioculturals i la comunitat
CFGM (sense classificar)
Mediador/a sociosanitari/ària
Promotor/a ambiental
CFGM - Atenció sociosanitària
Ajudant de la gent gran
CFGS (sense classificar)
Educador/a per a discapacitats sensorials
Mediador/a sociosanitari/ària
Promotor/a ambiental
Ludotecari/ària
Tècnic/a en adopcions i acolliments
CFGS - Animació sociocultural
Agent cívic
Animador/a per a gent gran
Educador/a infantil
Director/a d'esdeveniments culturals
Animador/a turístic/a
Animador/a sociocultural
Animador/a telemàtic/a
Cangur des de casa
Dinamitzador/a de serveis extraescolars
Tècnic/a en adopcions i acolliments
CFGS - Educació infantil
Educador/a infantil
Cangur des de casa
Dinamitzador/a de serveis extraescolars
Assistent/a del menor en risc
CFGS - Integració social
Delfinoterapeuta
Cuidador/a de malalts d'Alzheimer
Agent cívic
Educador/a social
Integrador/a social
Tècnic/a d'inserció laboral
Conseller/a per a la jubilació
Tècnic/a de suport lingüístic
Educador/a en tiflotècnia
Assessor/a a immigrants
Formador/a virtual
Integrador/a multicultural
CFGS - Interpretació de llenguatge de signes
Intèrpret de signes

Tèxtil, confecció i pell
CFGM (sense classificar)
Dissenyador/a de moda i estampats
Dissenyador/a de vestuari per a espectacles
Encarregat/ada de tall
Assemblador/a de teixits tècnics especials
Responsable de tallers exteriors
Assessor/a d'estilisme i moda
Dissenyador/a de teixits
Especialista patronista-escalador
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CFGS (sense classificar)
Responsable de compres de materials tèxtils/Tripulant de cabina de passatgers
Dissenyador/a de moda i estampats
Dissenyador/a de vestuari per a espectacles
Encarregat/ada de tall
Assemblador/a de teixits tècnics especials
Dissenyador/a tèxtil
Responsable de tallers exteriors
Assessor/a d'estilisme i moda
Dissenyador/a de teixits
Especialista patronista-escalador

15.2. Noves professions després del Batxillerat
Batxillerat
Operador/a de planta química
Tècnic/a en fabricació de paper i pasta de paper
Responsable de botiga
Peó especialista químic
Conseller/a de bellesa
Comercial punt de venda
Instal·lador/a tècnic/a de sistemes de telecomunicacions
Manipulador/a de productes farmacèutics

Ciències i tecnologia
Tècnic/a comercial químic/a

15.3. Noves Professions despres d'estudis Universitaris.
Arts i humanitats
Belles Arts
Conservador/a-restaurador/a de béns culturals
Conservador/a-restaurador/a digital del patrimoni musical
Dibuixant intercalador
Director/a creatiu de preproducció d'entorns digitals
Director/a d'art
Dissenyador/a d'espais escènics
Dissenyador/a de moda i estampats
Dissenyador/a de publicitat on line
Dissenyador/a de teixits
Dissenyador/a gràfic/a
Dissenyador/a gràfic/a d'editorial
Dissenyador/a infògraf/a periodístic/a
Expert/a en usabilitat
Il·lustrador/a
Pèrit d'art

Cinema i Mitjans Audiovisuals
Director/a creatiu de preproducció d'entorns digitals
Director/a d'art
Director/a de cinema digital
Director/a de fotografia i imatge digital
Director/a tècnic/a en processos digitals
Dissenyador/a d'espais escènics
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Dissenyador/a gràfic/a muntador d'audiovisuals
Dissenyador/a gràfic/a publicitari/ària
Editor/a digital
Enginyer/a artístic/a en realització digital
Responsable de localitzacions
Supervisor/a d'efectes visuals
Tècnic/a en representació en 2D i 3D

Filologia
Director/a de línia editorial
Dissenyador/a de materials didàctics culturals
E-editor/a
Escritpor/a tècnic/a
Gestor/a de continguts
Traductor/a on line
Traductor/a-editor/a de subtítols
Tècnic/a de suport lingüístic

Filosofia
Assessor/a cultural
Director/a de línia editorial
Documentalista digital
Gestor/a de webs culturals
Manager d'art-net i e-cultura
Mediador/a
Responsable de continguts de creació

Història
Conservador/a-restaurador/a de béns culturals
Conservador-/a restaurador/a digital del patrimoni musical
Integrador/a multicultural
Pèrit d'art
Tècnic/a en producció d'exposicions
Tècnic/a especialista en patrimoni industrial

Història de l'Art
Conservador/a-restaurador/a de béns culturals
Conservador/a-restaurador/a digital del patrimoni musical
Pèrit d'art
Terapeuta artístic
Tècnic/a en producció d'exposicions

Lingüística
Director/a de línia editorial
E-editor/a
Gestor/a de continguts
Responsable de continguts de creació
Traductor/a on line
Traductor/a-editor/a de subtítols

15.4. Noves Professions despres d'estudis Universitaris.
Ciències socials i jurídiques
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-Administració i Direcció d'Empreses
Agent de desenvolupament local
Analista en investigació de mercat
Director/a de compres
Director/a de logística
Director/a de transports
Director/a d'esdeveniments culturals
Especialista en Economia de la Salut
Especialista en nòmines
Expert/a en màrqueting de serveis
Expert/a en sistemes de compensació
Gestor/a global del patrimoni immobiliari
Responsable de desenvolupament de negoci
Responsable de logística inversa
Responsable ECR (Resposta Eficient al Consumidor)

-Antropologia Social i Cultural
Integrador/a multicultural
Mediador

-Ciències Actuarials i Financeres
Analista de pressupostos
Assessor/a en comptabilitat
Assessor/a fiscal
Biotech Financial Analyst
Conseller financer
Consultor/a d'administració
Director/a de compres
Director/a de compres i logística
Director/a de planificació de la producció
Expert/a en Comerç Just
Gestor/a comercial internacional d'alimentació
Gestor/a de cobraments
Gestor/a global del patrimoni immobiliari

-Ciències Empresarials
Aprovisionador/a
Assessor/a fiscal
Conseller/a financer/a
Director/a de logística
Especialista en nòmines
Expert/a en màrqueting de serveis
Expert/a en relacions públiques i comunicació
Expert/a en sistemes de compensació
Expert/a en tècniques de mesura de la satisfacció del client
Responsable ECR (Resposta Eficient al Consumidor)
Responsable de màrqueting, comunicació i cultura
Responsable de logística inversa
Responsable de qualitat
Tècnic/a de compres

-Ciències Polítiques i de l'Administració
Agent de desenvolupament local
Assessor/a a immigrants
Conseller/a per a la jubilació
Especialista en la normativa i directives de la Unió Europea
Expert/a en desenvolupament econòmic territorial
Expert/a en l'avaluacio d'oficines públiques virtuals
Expert/a en tècniques de mesura de la satisfacció del client
Gerent d'empreses d'inserció
Gestor/a d'entitats no lucratives
Mediador/a

Page 48 of 58

Mediador/a de conflictes mercantils

-Comunicació Audiovisual
Director/a d'art
Director/a de cinema digital
Director/a de fotografia i imatge digital
Dissenyador/a d'espais escènics
Dissenyador/a de publicitat on line
Dissenyador/a gràfic muntador d'audiovisuals
Dissenyador/a gràfic publicitari
E-editor/a
E-redactor/a de textos publicitaris
Editor/a digital
Enginyer/a artístic en realització digital
Planificador/a de comunicació en mitjans interactius
Responsable de localitzacions
Tècnic/a en control de qualitat multimèdia

-Criminologia
Detectiu privat especialitzat en afers empresarials

-Direcció Hotelera i Turística
Agent turístic de creuers
Assessor/a de serveis turístics on-line
Auditor/a intern/a de qualitat hotelera
Comercial d'hotel
Director/a d'empresa de lleure i turisme cultural
Director/a d'establiment turístic
Director/a de catering
Director/a de planificació i desenvolupament d'empreses i institucions turístiques
Director/a de restaurant
Gestor/a de viatges
Relacions Públiques d'hotel
Responsable de màrqueting i promoció de serveis turístics d'oci
Supervisor/a de catering i col•lectivitats
Tècnic/a en organització de convencions, congressos i esdeveniments

-Dret
Advocat/da expert/a en TI
Advocat/da per a la gestió d'emplaçaments
Assessor/a jurídic en turisme
Assessor/a legal en medi ambient
Bio-Patent Lawyer
Especialista en la protecció de dades personals
Expert/a en gestió de drets de propietat intel•lectual
Expert/a en legislació alimentària
Expert/a en política de la competència en el sector TIC
Expert/a en sistemes de compensació
Gestor/a de Drets
Mediador/a
Mediador/a de conflictes mercantils
Mediador/a familiar
Tècnic/a en informació i protecció al consumidor

-Economia
Biotech Marketing Manager
Director/a de logística
Director/a de planificació d'operacions
Director/a de planificació i desenvolupament d'empreses i institucions turístiques
Expert/a en desenvolupament económic territorial
Especialista en Economia de la Salut
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Farm Service Manager
Infonomista empresarial
Responsable ECR (Resposta Eficient al Consumidor)
Responsable d'enginyeria logística
Responsable de màrqueting, comunicació i cultura
Services Marketing Manager

-Educació Social
Animador/a per a gent gran
Animador/a sociocultural
Assistent/a al malalt terminal
Assistent/a del menor en risc
Educador/a en tiflotècnia
Educador/a social
Integrador/a multicultural
Integrador/a social
Responsable de tenda de Comerç Just
Tècnic/a de suport lingüístic
Tècnic/a en adopcions i acolliments
Tècnic/a en formació al consumidor
Tècnic/a en voluntariat

-Estadística
Analista en investigació de mercat
Bioestadístic/a
Estadístic/a
Expert/a en l'avaluacio d'oficines públiques virtuals
Expert/a en tècniques de mesura de la satisfacció del client

-Geografia
Especialista en sistemes d'informació geogràfica
Expert/a en desenvolupament econòmic territorial
Tècnic/a en GIS ambiental
Tècnic/a especialista en patrimoni industrial
Tècnic/a en gestió sostenible d'espais naturals

-Gestió i Administració Pública
Assessor/a legal en medi ambient
Especialista en la normativa i directives de la Unió Europea
Expert/a en l'avaluacio d'oficines públiques virtuals
Expert/a en tècniques de mesura de la satisfacció del client
Tècnic/a en informació i protecció al consumidor

-Informació i Documentació
Documentalista sanitari
Documentalista digital
Documentalista de recerca en salut
Expert/a en usabilitat
Gestor/a de continguts
Infonomista
Tècnic/a especialista en patrimoni industrial
Webgardener

-Investigació i Tècniques de Mercat
Analista en investigació de mercat
Biotech Marketing Manager
Consultor/a en màrqueting telemàtic
Especialista en màrqueting farmacèutic
Expert/a en l'avaluacio d'oficines públiques virtuals
Expert/a en tècniques de mesura de la satisfacció del client
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Plant Propagator
Responsable de continguts promocionals
Tècnic/a en desenvolupament de canals d'alimentació fora la llar

-Investigació Privada
Detectiu privat especialitzat en afers empresarials

-Mestre d'Educació Infantil
Animador/a d'esport
Assistent/a del menor en risc
Dinamitzador/a de serveis extraescolars
Director/a de granges educatives
Dissenyador/a de materials didàctics culturals
Logopeda
Ludotecari/ària
Tècnic/a en adopcions i acolliments
Tècnic/a en formació al consumidor

-Mestre d'Educació Primària
Animador/a d'esport
Assistent/a al menor en risc
Dinamitzador/a de serveis extraescolars
Director/a de granges educatives
Dissenyador/a de materials didàctics culturals
Logopeda
Ludotecari/ària
Tècnic/a en adopcions i acolliments

-Pedagogia
Assessor/a a immigrants
Assistent/a del menor en risc
Delfinoterapeuta
Dinamitzador/a de serveis extraescolars
Director/a de granges educatives
Director/a d'escoles taller / tallers d'ocupació
Dissenyador/a de materials didàctics culturals
Educador/a en tifotècnia
E-mentor
Educador/a per a discapacitats sensorials
Formador/a de formadors on line
Gerent d'empreses d'inserció
Insertor/a laboral
Hipoterapeuta
Ludotecari/ària
Mediador/a familiar
Orientador/a professional
Professor/a d'e-learning
Tècnic/a en adopcions i acolliments

-Psicopedagogia
Assessor/a i orientador/a psicopedagògic
Assistent/a del menor en risc
Director/a de granges educatives
Educador/a per a discapacitats sensorials
Formador/a de formadors on line
Hipoterapeuta
Insertor laboral
Logopeda
Musicoterapeuta
Orientador/a professional
Terapeuta artístic
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Tècnic/a en adopcions i acolliments

-Publicitat i Relacions Públiques
Assessor/a d'imatge pública
Biotech Publicity Expert
Consultor/a en màrqueting telemàtic
Coordinador/a de màrqueting relacional interactiu
Director/a d'esdeveniments culturals
Dissenyador/a de publicitat on line
Dissenyador/a gràfic publicitari
E-redactor/a de textos publicitaris
Escriptor/a tècnic/a
Especialista en protocol i usos socials
Expert/a en màrqueting de serveis
Expert/a en usabilitat
Gestor/a de comunitats
Gestor/a de la comunicació al client i al consumidor
Planificador/a de comunicació en mitjans interactius

-Relacions Laborals
Agent de desenvolupament local
Analista de llocs de treball
Assessor/a a immigrants
Conseller/a per a la jubilació
Entrevistador/a de selecció
Insertor/a laboral
Integrador/a multicultural
Mediador/a
Mediador/a de conflictes mercantils
Orientador/a professional

-Sociologia
Agent de desenvolupament local
Analista de llocs de treball
Analista en investigació de mercat
Conseller/a per a la jubilació
Consultor/a en teletreball
Econetòleg/oga
Expert/a en l'avaluacio d'oficines públiques virtuals
Expert/a en tècniques de mesura de la satisfacció del client
Gerent d'empreses d'inserció
Gestor/a del coneixement
Insertor/a laboral
Integradora multicultural
Mediador/a
Mediador/a de conflictes mercantils
Terapeuta artístic/a
Tècnic/a en avaluació d'exposicions i projectes museogràfics
Tècnic/a en voluntariat

-Treball Social
Assessor/a a immigrants
Assistent/a al malalt terminal
Assistent/a del menor en risc
Director/a de serveis gerontològics
Gerent d'empreses d'inserció
Hipoterapeuta
Integrador/a multicultural
Mediador/a
Mediador/a de conflictes mercantils
Orientador/a professional
Tècnic/a de suport lingüístic
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Tècnic/a en formació al consumidor
Tècnic/a en voluntariat

-Tributari i Comptable
Analista de pressupostos
Assessor/a en comptabilitat
Assessor/a fiscal
Assistent/a de congressos
Biotech Financial Analyst
Conseller financer
Consultor/a d'administració
Director/a de compres
Director/a de compres i logística
Director/a de planificació de la producció
Expert/a en Comerç Just
Gestor/a comercial internacional d'alimentació
Gestor/a de cobraments
Gestor/a global del patrimoni immobiliari
Responsable d'enginyeria logística

15.5. Noves Professions despres d'estudis
Universitaris.Ciències i enginyeries
-Biologia
Auditor/a de lluita contra plagues
Bio-toxicòleg/oga
Cultivador/a d'algues
Expert/a en legislació alimentària
Expert/a en teràpia gènica
Gestor/a d'explotacions d'aqüicultura
Neurobiòleg/òloga
Nutricionista animal
Periodista ambiental
Tècnic/a d'assajos in vitro
Tècnic/a d'insectaris
Tècnic/a en anàlisi integrada i control de contaminació de rius
Tècnic/a en disseny i restauració d'ecosistemes
Tècnic/a en gestió sostenible d'espais naturals
Tècnic/a mediambiental d'aeroports

-Bioquímica
Bio-Patent Lawyer
Biotech Media Expert
Biotech Publicity Expert
Especialista de producte
Especialista en estructura de proteïnes
Especialista en màrqueting farmacèutic
Especialista en síntesi química i escalat
Investigador/a expert/a en nous aliments
Neurobiòleg/oga
Tècnic/a comercial d'additius i aromes alimentaris
Tècnic/a comercial químic/a
Tècnic/a en anàlisi integrada i control de contaminació de rius
Tècnic/a en química combinatòria i biblioteques de productes
Tècnic/a en química computacional

-Biotecnologia
Artificial Skin Operator
Bio-Patent Lawyer
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Bioanalista
Biochip Data Analyser
Biotech Media Expert
Biotech Publicity Expert
Expert/a en teràpia gènica
Especialista en catàlisi i processos catalítics
Especialista en síntesi de pèptids i oligonucleòtids
Neurobiòleg/òloga
Plant Breeder
Postdoctoral Fellow
Tècnic/a comercial químic/a
Tècnic/a en química combinatòria i biblioteques de productes
Visitador/a mèdic/a

-Ciències Ambientals
Assessor/a ambiental en logística
Auditor/a ambiental
Expert/a en anàlisi de producte i compra sostenible
Expert/a en gestió integrada qualitat - medi ambient - riscos laborals
Gestor/a d'explotacions d'aqüicultura
Gestor/a de residus i reciclatge de subproductes
Guia-intèrpret ambiental
Ictiopatòleg/òloga
Tècnic/a d'entitat ambiental de control (EAC)
Tècnic/a en disseny i restauració d'ecosistemes
Tècnic/a en gestió ambiental municipal
Tècnic/a en planificació i ordenació d'espais naturals
Tècnic/a en sistemes de gestió mediambiental en centres productius
Tècnic/a en valorització de residus
Tècnic/a especialista en gestió de residus industrials

-Enginyeria de Materials
Director/a d'operacions
Director/a de planificació d'operacions
Director/a de planificació de la producció
Enginyer/a biomèdic/a
Enginyer/a biotech en embalatge
Enginyer/a de materials
Especialista de producte
Especialista en catàlisi i processos catalítics
Expert/a en aplicacions d'envasament alimentari
Tècnic/a comercial químic/a
Tècnic/a d'enginyeria logística
Tècnic/a en polímers
Tècnic/a en química computacionalDirector/a d'operacions
Director/a de planificació d'operacions
Director/a de planificació de la producció
Enginyer/a biomèdic/a
Enginyer/a biotech en embalatge
Enginyer/a de materials
Especialista de producte
Especialista en catàlisi i processos catalítics
Expert/a en aplicacions d'envasament alimentari
Tècnic/a comercial químic/a
Tècnic/a d'enginyeria logística
Tècnic/a en polímers
Tècnic/a en química computacional

-Enginyeria Electrònica i Telecomunicació
Administrador/a de bases de dades
Administrador/a de xarxes
Analista de sistemes Biochip Engineer
Director/a d'operacions
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Director/a de planificació d'operacions
Director/a de planificació de la producció
Enginyer/a biomèdic/a
Enginyer/a de hardware
Enginyer/a de proves i testeig
Enginyer/a de radiofreqüència i microones
Enginyer/a de sistemes de seguretat
Gestor/a de sistemes
Gestor/a de xarxes
Projectista d'instal•lacions d'energia solar (fotovoltaica i tèrmica)
Tècnic/a de desenvolupament d'aviònica

-Enginyeria Geològica
Especialista en sistemes d'informació geogràfica
Tècnic/a d'entitat ambiental de control (EAC)
Tècnic/a en GIS ambiental
Tècnic/a en anàlisi i descontaminació dels sòls
Tècnic/a en disseny i restauració d'ecosistemes
Tècnic/a en gestió integrada de sistemes litorals
Tècnic/a en gestió sostenible d'espais naturals
Tècnic/a en planificació i ordenació d'espais naturals

-Enginyeria Informàtica
Administrador/a de bases de dades
Administrador/a de seguretat
Administrador/a de xarxes
Analista de software de telecomunicacions
Cap de projectes
Clinical Programmer
Consultor/a en e-business
Enginyer/a d'e-learning
Enginyer/a per a l'accés universal
Expert/a en agents intel•ligents
Services Marketing Manager
Tècnic/a comercial de xarxes informàtiques
Tècnic/a de manteniment de sistemes

-Enginyeria Química
Auditor/a ambiental
Biotech Auditor
Director/a d'operacions
Director/a de planificació d'operacions
Director/a de planificació de la producció
Especialista en catàlisi i processos catalítics
Especialista en medi ambient i seguretat química
Especialista en síntesi de pèptids i oligonucleòtids
Especialista en síntesi química i escalat
Expert/a en aplicacions d'envasament alimentari
Gestor/a de residus i reciclatge de subproductes
Investigador/a expert/a en nous aliments
Responsable d'operacions-indústria química
Responsable de producció

-Física
Administrador/a de sistemes
Auditor/a ambiental
Consultor/a acústic/a
Director/a de projecte d'instrumentació espacial
Enginyer/a de continguts
Enginyer/a de sistemes d'instrumentació espacial
Projectista d'instal•lacions d'energia solar (fotovoltaica i tèrmica)
Tècnic/a d'entitat ambiental de control (EAC)
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Tècnic/a de fabricació química
Tècnic/a en GIS ambiental
Tècnic/a en química computacional

-Geologia
Especialista en sistemes d'informació geogràfica
Tècnic/a d'entitat ambiental de control (EAC)
Tècnic/a en GIS ambiental
Tècnic/a en anàlisi i descontaminació dels sòls
Tècnic/a en disseny i restauració d'ecosistemes
Tècnic/a en gestió integrada de sistemes litorals
Tècnic/a en gestió sostenible d'espais naturals
Tècnic/a en planificació i ordenació d'espais naturals

-Matemàtiques
Administrador/a de sistemes
Consultor/a d'administració
Consultor/a de qualitat
Econetòleg/òloga
Enginyer/a de continguts
Tècnic/a d'entitat ambiental de control

-Química
Analista de disseny en perfumeria i cosmètica
Bio-toxicòleg/òloga
Especialista en anàlisi sensorial
Especialista en màrqueting farmacèutic
Especialista en síntesi de pèptids i oligonucleòtids
Especialista en síntesi química i escalat
Especialista en tècniques cromatogràfiques
Expert/a en teràpia gènica
Investigador/a expert/a en nous aliments
Neurobiòleg/òloga
Nutricionista animal
Tècnic/a en anàlisi i descontaminació dels sòls
Tècnic/a en desenvolupament de fàrmacs
Tècnic/a en polímers
Tècnic/a en química combinatòria i biblioteques de productes

15.6. Noves Professions despres d'estudis
Universitaris.Ciències de la salut
-Ciència i Tecnologia dels Aliments
Avaluador/a d'establiments alimentaris
Conseller/a alimentari/ària
Director/a d'alimentació i begudes
Especialista en anàlisi sensorial
Expert/a en Comerç Just
Expert/a en aplicacions d'envasament alimentari
Expert/a en legislació alimentària
Farm Service Manager
Gene Food Counselor
Gestor/a comercial internacional d'alimentació
Gestor/a de la comunicació al client i al consumidor
Investigador/a expert/a en nous aliments
Supervisor/a de catering i col•lectivitats
Tècnic/a comercial d'additius i aromes alimentaris
Tècnic/a en gestió de la seguretat alimentària
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-Ciències de l'Activitat Física i l'Esport
Animador/a d'esport
Entrenador/a personal
Guia d'activitats en el medi natural
Instructor/a de sala de fitness
Monitor/a d'activitats a l'alta muntanya
Monitor/a de Pilates
Tècnic/a d'activitats dirigides

-Farmàcia
Bio-Patent Lawyer
Bio-toxicòleg/òloga
Clinical Coordinator
Especialista en màrqueting farmacèutic
Especialista en síntesi de pèptids i oligonucleòtids
Especialista en síntesi química i escalat
Farmacovigilant
Investigador/a expert/a en nous aliments
Medical Writer
Monitor/a d'assajos clínics
Neurobiòleg/òloga
Regulatory Affairs Specialist
Tècnic/a comercial d'additius i aromes alimentaris
Tècnic/a comercial químic/a
Tècnic/a especialista en informació nutricional

-Infermeria
Assistent/a al malalt terminal
Cuidador/a de malalts d'Alzheimer
Gestor/a de serveis d'infermeria
Infermer/a d'emergències extrahospitalàries
Teleassistent/a domiciliari/ària
Terapeuta d'hàbits alimentaris
Tècnic/a en Imatge per al diagnòstic
Tècnic/a en protecció de la salut d'espais
Tècnic/a especialista en radioteràpia

-Medicina
Assistent/a al malalt terminal
Biotech Business Development
Director/a de serveis gerontològics
Especialista en Economia de la Salut
Expert/a en Medicina Nuclear
Expert/a en qualitat de serveis sanitaris
Expert/a en salut marítima
Expert/a en telemedicina
Expert/a en teràpia gènica
Farmacovigilant
Genetic Disease Counselor
Medical Writer
Metge/ssa aeroportuari/a
Metge/ssa de les Arts Escèniques
Metge/ssa hidròleg
Monitor/a d'assajos clínics

-Nutrició Humana i Dietètica
Avaluador/a d'establiments alimentaris
Conseller/a alimentari/ària
Director/a de catering
Gene Food Counselor
Terapeuta d'hàbits alimentaris
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Tècnic/a especialista en informació nutricional

-Psicologia
Analista de llocs de treball
Assessor/a i orientador/a psicopedagògic/a
Assistent/a del menor en risc
Coach
Director/a de granges educatives
Director/a de serveis gerontològics
Especialista en formació
Educador/a per a discapacitats sensorials
Entrevistador/a de selecció
Formador/a de formadors on line
Headhunter
Insertor/a laboral
Integrador/a multicultural
Mediador/a
Orientador/a professional

Links:
[1] https://barcelonesjove.net/mapajove/2749/Orientació Acadèmica per a Joves
[2] https://barcelonesjove.net/mapajove/2748/Oficines d'Escolarització
[3] https://barcelonesjove.net/mapajove/2874/Recursos formatius Transició Escola Treball
[4] https://barcelonesjove.net/links/2203/Programes de Formació i Inserció
[5] http://ioc.xtec.cat/educacio/
[6] http://queestudiar.gencat.cat/web/.content/home/estudis/formacio_professional/formacio_professional_flexibl
e/centres_fp_distancia.pdf
[7] http://www.institutdelteatre.org/
[8] http://www.oficinadetreball.gencat.cat/socfuncions/CercadorCursosSimple.do?idiomaNavegacio=ca
[9] http://www.barcelonesjove.net/serveis-comarcals/assessories-joves/assessoria-de-formaci%C3%B3
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