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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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

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

Page 7 of 17

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
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
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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)
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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

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
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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
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
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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
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
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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

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
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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
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
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