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Guió

-El sistema d’educació i formació.

-Títols acadèmics i certificats de professionalitat.

-ESO i Batxillerat. Obtenció, efectes acadèmics i laborals i 
equivalències dels títols.

-El sistema de formació professional.

-Les qualificacions professionals i les unitats de competència.

-Relacions entre els certificats de professionalitat i els títols d’FP.

-Els PFI i els títols d’FPB, GM i GS.

-Formes d’obtenir un titol d’FP. La FP dual. Flexibilització de l’FP.

-Accessos a la FP i la Universitat

-Serveis d’FP per a persones adultes. Reconèixer l’experiència.

-Educació d’adults. Modalitats de formació.

-Informació i orientació. Itineraris de formació i qualificació
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Estudis - Títols i certificats de 
professionalitat

Educació Secundària Obligatòria – Títol d’ESO 
Programa de Formació i Inserció Nivell 1 - Certificat
Cicles de Formació Professional Bàsica Nivell1 Títol 

professional bàsic en...
Certificat de Professionalitat Nivell 1 – Certificat  de 

professionalitat Nivell 1
Cicles Formatiu de Grau Mitjà Nivell 2  - Tècnic en....
Certificat de Professionalitat Nivell 2 – Certificat  de 

professionalitat Nivell 2
Batxillerat  - Títol de Batxillerat
Cicle Formatiu de Grau Superior Nivell 3 – Tècnic 

superior.... 
Certificat de Professionalitat Nivell 3  -Certificat  de 

professionalitat Nivell 3
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El sistema educatiu
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Opcions en finalitzar l’ESO 

Amb el títol d’ESO
-Batxillerat 
-Formació professional de grau mitjà
-Cicles formatius d’arts plàstiques i disseny 
-Ensenyaments esportius 

Sense ESO 
-Sense ESO 
-Programes de formació i inserció (PFI) 
-Formació professional bàsica 
-Educació d’adults
-Certificat de Professionalitat de nivell 1
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Alternatives acadèmiques a la no 
superació de l’ESO (1/2)

-Com alumne del centre: 

Repetició de curs (fins als 18 anys); 
Proves lliures en el mateix centre (cal haver cursat 4t 
d’ESO, a partir dels 18 anys* i durant els dos anys 
següents, màxim 5 matèries). 

-Programes de formació i inserció (PFI) (entre els 16 i 
21 anys) i l’FP Bàsica (més grans de 16 anys). 

* En determinats casos, el requisit d’edat pot ser inferior a 18 
anys. 
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Alternatives acadèmiques a la no 
superació de l’ESO (2/2)

-Ensenyaments d’adults (més grans de 18 anys)*: 
A distància 
Presencials 

-Proves lliures fora del centre, per obtenir títol GESO (adults). 

-Prova d’accés als CFGM (més grans de 17 anys). 

-Curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà (CAM). 

* En determinats casos, el requisit d’edat pot ser inferior a 18 anys. 
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Condicions d’accés al batxillerat

-Amb el títol de graduat en educació secundària 
obligatòria (GESO) 

-Amb el títol de tècnic (CFGM) 

-Amb estudis estrangers homologats amb el títol 
de GESO o amb el de tècnic (CFGM). 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/
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Efectes dels títols

Efectes acadèmics: utilitat d’un títol per continuar estudis. 

Exemple: amb el títol de GESO es pot accedir al 
batxillerat o a un CFGM. 

Efectes laborals: utilitat d’un títol per incorporar-se a un 
lloc de treball. 

Exemple: amb el títol de GESO es pot concórrer a 
oposicions a auxiliar administratiu. 
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Equivalències dels títols

Equivalència acadèmica: similitud entre dos títols o cursos 
per continuar estudis. 

Exemples: 
-Títol de tècnic (CFGM) = títol de GESO a efectes 
acadèmics 
-1r i 2n d’ESO aprovats: sense utilitat acadèmica 
-Antic títol de graduat escolar (EGB) = 1r i 2n curs d’ESO a 
efectes acadèmics 
-Antic títol de BUP = 1r curs de batxillerat a efectes 
acadèmics
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Equivalències dels títols

Equivalència laboral: similitud entre dos títols per 
incorporar-se a un lloc de treball. 

Exemples: 
-Títol de tècnic (CFGM) = títol de batxiller a efectes 

laborals 
-1r i 2n d’ESO aprovats + prova d’accés a GM = títol de 

GESO a efectes laborals 
-Antic títol de graduat escolar (EGB) = títol de GESO a 

efectes laborals 
-Antic títol de BUP = títol de batxiller a efectes laborals 
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Estudis equivalents a efectes laborals 
al títol de GESO (1/2)

Prova d’accés a CFGM, a CFGS o a ensenyaments 
artístics superiors per a majors de 19 anys + 1r i 2n 
ESO (*) 

(*) A aquest efecte, es consideren equivalents a 1r i 2n 
d’ESO els estudis següents: 
-Haver accedit a 3r d’ESO per decisió de la junta 
d’avaluació i no per la impossibilitat legal de repetir 2n 
-Escolaritat a l’estranger equivalent a la necessària per 
cursar 3r d’ESO 
-Antic 8è EGB + certificat d’escolaritat 
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Estudis equivalents a efectes 
laborals al títol de GESO (2/2)

Haver superat algun dels estudis següents: 
-Nivell I ESO adults 
-Un PGS i 1/3 dels mòduls del CFGM 
-Mòduls A i B d’un PQPI i 1/3 dels mòduls del CFGM 
-1/2 dels mòduls d’un CFGM 
-1/3 dels mòduls d’un CFGS 
-10 crèdits ECTS dels ensenyaments artístics superiors 

Prova d’accés a la universitat per als més grans de 25 anys 
Antic certificat d’estudis primaris 
Antic títol de graduat escolar (EGB) 
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Estudis equivalents a efectes 
laborals al títol de batxiller

- Títol de tècnic (CFGM) 
- Antic títol de tècnic auxiliar (FP1) 
- Antic títol de BUP (o estudis fins a 3r BUP amb màxim 

dues matèries pendents) 
- Prova d’accés a CFGS o prova d’accés a ensenyaments 

artístics superiors per a majors 19 anys + títol de GESO 
o equivalent acadèmic 

- Prova d’accés a la universitat per als més grans de 25 
anys + títol de GESO o equivalent acadèmic o laboral 



Regulació de les equivalències i els 
efectes als títols de GESO i Batxillerat
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Ministeri d’Educació. Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, 
por la que se establecen equivalencias con los títulos de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de 
Bachiller regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación.

BOE núm. 146, de 17 de juny de 2009
Text consolidat (inclou totes les modificacions posteriors de 
l’Ordre EDU/1603/2009). Darrera modificació: 14 de març 
de 2011

https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-10054-consolidado.pdf
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La formació professional

Formació professional

FP inicial FP per a l’ocupació

Administració educativa

FP ocupacional FP contínua

Administració laboral

PFI/FPB
CFGM
CFGS

CP n 1
CP n 2
CP n 3

PFI, Programes de Formació i Inserció. FPB Cicles de Formació Professional Bàsica. CFGM FP de 
Grau Mitjà. CFGS FP de Grau Superior. CP n1, n2, n3 Certificats de Professionalitat de nivell 1, 2 i 3
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Què és una qualificació professional?

-La qualificació professional (QP) és el conjunt de 
competències professionals amb significació en 
l'ocupació que poden ser adquirides mitjançant formació 
modular o altres tipus de formació, així com a través de 
l'experiència laboral. 

- Constitueix la base per elaborar l'oferta formativa dels 
títols d’FP, PFI i els Certificats de Professionalitat. 

- Les qualificacions corresponen a tres nivells (1, 2 i 3) i 
estan organitzades en unitats de competència (UC). S’han 
identificat més de 650 qualificacions
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Nivells de les qualificacions

Nivell 1: 
Domini de tècniques molt concretes i repetitives, treballant 

sota dependència continuada (auxiliar). Programes de 
formació i inserció (PFI), FPB i certificats de 
professionalitat d’aquest nivell.

Nivell 2: 
Domini de tècniques que permeten aplicar-les a noves 

tasques amb un comportament molt autònom (tècnic/a, 
operari/a. Correspon a Títols de grau mitjà d’FP –Tècnic- i 
certificats de professionalitat d’aquest nivell.

Nivell 3: 
Domini en l’elaboració de tècniques o procediments, 

coordinant grups de treball (gestió tècnica/coordinació). 
Correspon a Títol de grau superior d’FP –Tècnic superior-
i certificats de professionalitat d’aquest nivell.
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Exemple que qualificacions de la 
família d’hoteleria i turisme

QP N-1

-Operacions bàsiques 
de cuina     

-Operacions bàsiques 
de restaurant i bar     

-Operacions bàsiques 
de pisos en 
allotjaments     

-Operacions bàsiques 
de càtering

-Altres

QP N-2

-Cuina     
-Rebosteria     
-Serveis de 

restaurant
-Serveis de bar i 

cafateria 
-Altres

QP N-3

-Direcció de cuina
-Direcció de serveis
-Recepció
-Gestió de pisos i 

neteja 
d’allotjaments

-Allotjament rural
-Altres
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Estructura d’una qualificació

Qualificació 
professional (QP)

Unitat de competència 
(UC) 1

UC 2

UC “n”

RP1

RP2

RP3

Les unitats de competència poden obtenir-se  mitjançant formació o 
per experiència laboral.

http://icqp.gencat.cat/ca/serveis/catalegs_de_qualificacions_professionals_i
_modular_integrat_d_fp/
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Qualificació professional

Un QP s’estructura en Unitats de Competència (UC).

Exemple: 
QP Cuina. N2.

UC1-Definir ofertes gastronòmiques senzilles, realitzar 
l'aprovisionament i controlar consums.
UC2-Preelaborar i conservar tota classe d’aliments
UC3-Preparar elaboracions bàsiques de múltiples aplicacions 
i plats elementals
UC 4- Preparar i presentar els plats més significatius de les 
cuines regionals i de la cuina internacional.
UC 5- Actuar sota normes de seguretat, higiene i protecció 
ambiental en hoteleria
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QP Cuina. Nivell 2
Cada UC s’expressa com a un conjunt de realitzacions 

professionals (RP)

UC 4- Preparar i presentar els plats més significatius de les 
cuines regionals i de la cuina internacional.

RP 1.Confeccionar les elaboracions culinàries més 
significatives de la cuina regional espanyola i de la 
cuina internacional, d’acord amb la definició del 
producte, las tècniques bàsiques de preparació i un 
elevat estàndard de qualitat.

RP 2.Elaborar plats de cuina de creació pròpia, ........ 
RP 3. Col·laborar en el muntatge i la decoració de tot 

tipus d’expositors i de serveis gastronòmics,.... 
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Relació entre títols d’FP i Certificats 
de professionalitat

Qualificació Nivell 3

Qualificació N1

Qualificació N3

Qualificació N3

Qualificació N2

Qualificació N2

Qualificació N1

Cert. Prof N3

CP N3

CP N2

CP N1

CP N2

CP N1

CFGS

CFGS

CFGM

PFI

Qualificacions 
professionals

Certificats de 
professionalitat

(Administració laboral)

Títols FP

(Administració educativa)
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Certificats de professionalitat (SOC)

-Durada variable de 250 i les 800 hores, aproximadament. 
-El Certificat de professionalitat d’un Nivell determinat (1, 2 

o 3) està relacionat amb una Qualificació del mateix 
Nivell del Catàleg de Qualificacions. 

-La Qualificació conté vàries Unitats de Competència. Cada 
UC està relacionada amb un Mòdul Formatiu.

-Cada CP estableix els requisits d’accés, que poden ser 
formatius, d’experiència, o ambdós. 

-Superar tots els Mòduls Formatius condueix a l’obtenció del  
Certificat de Professionalitat amb valor professional.

-Superar el Mòdul Formatiu associat a una Unitat de 
Competència  permet Certificar la Unitat de Competència 
Professional.
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De la qualificació a la formació

PFI

PFI
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Estructura  i relació entre els títols i 
certificats de professionalitat

QP
QP

QP

UC1

UC2

UC3

UC1

UC2

UC3

Mòdul 
Formatiu 1

MF 2

MF 3

Mòdul 
Professional 1

MP 2

MP 3

MP 4

MP 5

MP 6

MP 7

MP 8 FOL,...

MP 9 FCT

MF 1

MF 2

MF 3

CP “A”
500 a 700 h

CP “B”

Títol “1”
2000 hores>650 QP

Acreditar les UC amb 
experiència laboral

>150 títols
>580 CP
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Relació entre Títols d’FP, Certificats de 
professionalitat i Unitats de competència

UC1

UC2

MF 2

MF 3

MP 2

MP 3

MP 4

MF 2 aprovat           UC 1 certificada              MP2 i MP 3 convalidats

MF 2 exempt           UC 1 certificada              MP2 i MP 3 aprovats

MF 3 exempt                UC 2 certificada                     MP4 convalidat          

Convocatòria d’avaluació i 
acreditació de competències

CP QP Títol
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26 famílies professionals

Activitats físiques i esportives

Administració i gestió

Agrària

Arts i artesanies

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 

Marítim pesquera 

Química 

Sanitat 

Seguretat i medi ambient 

Serveis socioculturals i a la comunitat 

Tèxtil, confecció i pell 

Transport i manteniment de vehicles 

Vidre i ceràmica
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Ensenyament general
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Formació professional 
del sistema educatiu

-PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ/CICLES DE 
FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA (títol 
Professional Bàsic)

-CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ (títol de Tècnic)

-CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (títol de 
Tècnic superior)
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Programes de formació i inserció (PFI)

Per què els PFI? 

-Per donar resposta als joves que acaben l’ESO sense 
graduar. 

-Per oferir-los on nou recurs de formació amb nous 
enfocaments i atenció individualitzada.

-Per acompanyar-los en la definició del seu itinerari
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Condicions d’accés als PFI

Joves: 

- Que compleixen com a mínim 16 anys i com a màxim 21 
en l’any natural d’inici del programa. 

- Que han deixat l’educació secundària obligatòria sense 
obtenir el títol. 

- Que accedeixen voluntàriament als programes. 
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Característiques PFI

-Durada: 1000 hores (1 curs acadèmic) 

-Estructura: 

-Mòduls de formació professional. Per assolir competències 
professionals 
Durada, entre 615 i 665 hores (inclouen 180 hores d’FCT) 

-Mòduls de formació general. Per adquirir competències 
bàsiques que faciliten assolir les competències professionals 
Durada, entre 295 i 345 hores 

-Tutoria grupal: 40 hores 
-Formació complementària de reforç i aprofundiment: 

màxim 50 hores.
-Tutoria individual, acompanyament i orientació
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Mòduls del PFI

Mòduls de formació professional
- Corresponen a les Unitats de competència d’almenys una 

Qualificació de nivell 1. 
- Inclouen també: 

Pràctiques en empresa: 180 h. 
Formació bàsica en prevenció de riscos laborals: 35 h. 
Projecte integrat vinculat al perfil professional: 30-60 h. 

Mòduls de formació general: 
Estratègies i eines de comunicació 
Entorn social i territorial 
Estratègies i eines matemàtiques 
Incorporació al món professional 
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Certificació i efectes del PFI

- Certificació acadèmica i professional.  Acredita les 
unitats de competència (mínim una Qualificació profes.) 

- Efectes 

1. Reconeixement per a la continuïtat formativa. 
Facilitats en la prova d’accés a CFGM, segons estableixi 
convocatòria (en 2018, tenir un nota de PFI ≥8, comporta 
l’exempció total de la prova d’accés als CFGM –es pot 
accedir directament a GM, sense prova). 
Formació d’adults. Cursar els mòduls del GESO, sense 
complir el requisit de 18 anys. 
Reconeixement dels mòduls per obtenir el títol d’FP bàsica.

2. Obtenció del certificat de professionalitat corresponent a 
les unitats de competència acreditades en el PFI.
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Modalitats de PFI

Pla de Transició al Treball (PTT) 
-En instituts públics o instal·lacions municipals. 
-En conveni amb administracions locals. 

Formació i AprenentatgeProfessional (FIAP) 
-En instituts. 
-Perfils relacionats amb la construcció i el manteniment

Pla d’Iniciació Professional (PIP) 
-En instituts 

Plans d’Iniciació Professional (PIP) autoritzats a centres 
privats o públics no del Departament d’Ensenyament 
(una part subvencionats). 
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Resultats dels PFI

Curs 2016-2017: Participants: 7115. Finalitzen: 75% 
Aprovats: 77,4% 
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Matèries dels cicles formatius de GM i GS

En FP les assignatures s’anomenen mòduls professionals. La 
majoria dels CF duren 2.000 hores (2 anys).

-Mòduls professionals associats a una o més unitats de 
competència 
-Mòduls professionals de suport (formació base de cada 
títol) 
-Mòduls professionals transversals a tots el títols : 

.Formació i orientació laboral (FOL) (GM/GS) 

.Empresa i iniciativa emprenedora (EIE) (GM/GS) 

.Anglès tècnic (GM) 
-Mòdul professional de síntesi (GM) i de projecte (GS) 
-Mòdul professional d’idioma i utilització de la llengua 
anglesa com a metodologia de d’aprenentatge (GS) 
-Mòdul professional d’FCT : 350-400 h. 
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Estructura d’un títol d’FP

Mòdul 
Professional 1

MP 2

MP 3

MP 4

MP ....

MP EIE

MP  FOL

MP  FCT

Unitat Formativa 1
UF2
UF3
UF1
UF2
UF1
UF2
UF23
UF1
UF2

UF..

UF..

UF..

- Durada, 2000h (2 cursos)
- De 10 a 12 MP, 90 a 250h, aprox.
-Cada MP, de 2 a 5 UF, de més curta 
durada.
-Cada UF te sentit en el treball
-Formació en una empresa (FCT), 
de 350 a 400 h.
-EIE, Empresa i inciativa emprened
-FOL, Formació i orientació laboral
-Anglès tècnic, tots els CFGM, i 
integrat en els MP en tots els CFGS
-MP síntesi en GM i Projecte en GS

MP Projec/sinte
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Formes d’assolir la formació per 
obtenir un títol d’FP

-Presencial, matrícula a curs sencer o parcial per UF. 
-Semipresencial.
-A distància o no presencial, IOC o altre centre autoritzat 
-Mixta, presencial i distància
-Proves lliures d'obtenció del títol de tècnic/a i de tècnic/a superior.
-Formació professional dual, compaginar formació i treball amb valor 

formatiu
-Cursar una o diverses unitats formatives (itinerari) matrícula parcial.
-Cursar un certificat de professionalitat i accedir al títol amb 

convalidacions.
-Reconèixer aprenentatges adquirits amb l’experiència laboral en relació 

amb el títol.
-Acreditar Unitats de Competència i accedir al títol amb convalidacions.
-Reconèixer la formació contínua o no regulada (només empreses o 

entitats amb convenis de col·laboració).
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Formació professional dual

L’alumne rep la formació 
-en el centre de formació professional 
-mitjançant activitats formatives i productives en 
l’empresa 

La formació del cicle dura unes 2300 hores, de les que unes 
1000 h es fan en una empresa. El centre subscriu un 
conveni amb una empresa.

L’alumne te un contracte laboral en formació i aprenentatge 
o una beca. L’alumne es dona d’alta a la seguretat social

Remuneració de l’alumne: salari mínim o beca, proporcional 
a les hores efectives a l’empresa. Aproximadament, 20 
h/setmana.

Centre i empresa designen els tutors que fan el seguiment 
de l’alumnat aprenent, i que coordinen i avaluen les 
activitats que realitzen en cadascun dels dos àmbits. 



43

Requisits d’accés al CFGM
Tenir algun dels requisits següents: 

-títol de graduat en educació secundària obligatòria, 
-títol de tècnic o de tècnic auxiliar (FP1), 
-haver superat el curs de formació d’accés als cicles de GM, 
-haver superat el 2n curs del BUP, o amb 2 matèries suspeses com a 
màxim
-tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics, 
-haver superat els mòduls obligatoris d'un PQPI, 
-títol de formació professional bàsica, 
-tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior, 
-haver superat la prova d'accés a la universitat, > 25 anys, 
-tenir certificat un MP del títol a través del Reconeixement dels 
aprenentatges adquirits per experiència laboral.
-tenir certificada una UC, continguda en la QP del títol, a través de 
l’avaluació i acreditació de competències professionals

Les persones que no compleixen cap dels requisits han de superar una 
prova d'accés (>=17 anys l’any en què es fa la prova) 
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Proves d’accés als 
cicles formatius Grau Mitjà

S’adrecen a persones que no disposen de títol acadèmic 
d’accés i volen cursar un cicle formatiu.

Es convoquen una vegada l’any i són realitzades a tot el 
territori.

Tenir 17 anys o més. 
Te dues parts: part comuna i específica. 
La part específica queda exempta amb 1 any d’experiència 

laboral.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/
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Curs específic d’accés als cicles 
formatius de Grau Mitjà

Aquests estudis permeten les persones que el superen 
accedir als cicles de grau mitjà

Les matèries del curs s'estructuren en tres àmbits: 
Àmbit de la comunicació (COM), 
Àmbit social (SOC) i 
Àmbit cientificotecnològic (CTE).

La durada mínima d'aquest curs és de 600 hores.
La formació es realitza en centres de secundària 

autoritzats i escoles d’adults.

Enllaç a la web www.gencat/ensenyament

Curs específic per l’accés als cicles formatius Grau Mitjà
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Requisits d’accés al GS
Tenir algun dels requisits següents: 

-títol de batxillerat, 
-títol de tècnic de formació professional (GM) 
-títol d’FP2, un altre tècnic superior (GS) o equivalent, 
-haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de batxillerat 
experimental, 
-tenir el COU o el preuniversitari, 
-batxillerat unificat polivalent (BUP) 
-qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o 
-haver superat la prova d'accés a la universitat >25 anys.
-haver superat la proves d’accés a la Univ de >40 o >45 anys
-tenir certificat un MP del títol a través del Reconeixement dels 
aprenentatges adquirits per experiència laboral.
-tenir certificada una UC, continguda en la QP del títol, per avaluació i 
acreditació de competències professionals

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar 
una prova d'accés >=19 anys o complir-los durant l’any en què es fa la 
prova. 
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Proves d’accés als 
cicles formatius Grau Superior

-S’adrecen a persones que no disposen de títol acadèmic i 
volen cursar un cicle formatiu de Grau Superior.

-Es convoquen una vegada l’any i són realitzades a tot el 
territori.

-Tenir 19 anys o més. 
-Part comuna i específica. La part específica està relacionada 

amb el cicle o cicles que vulgui cursar, Pot quedar exempta 
amb un any d’experiència laboral relacionada amb el cicle 
que és vol cursar.

-Les proves d’accés a GS tenen EFECTES PROFESSIONALS 
al batxillerat.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/



Exempció total de les proves 
d’accés als cicles formatius

Estan exemptes de fer la prova d’accés a GM:

- les persones que han superat un PFI amb una 
qualificació igual o superior a 8. Cal inscriure’s a la prova.

Estan exemptes de fer la prova d’accés a GS:

-les persones que han superat les proves d'accés a la 
universitat per a majors de 45 anys

-les persones que hi han accedit a la universitat per haver 
acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 
40 anys d'edat.  

48



49

RESOLUCIÓ ENS/603/2018 Normes de preinscripció 
i matrícula d'alumnes. Curs 2018-2019 (DOGC 4.4.2018)

- 4 Documentació
4.1 Juntament amb la sol·licitud i en el termini que per a cada ensenyament s'estableixi, cal presentar la 

documentació que identifica la persona sol·licitant i la documentació que acredita el compliment dels 
criteris al·legats.

4.2 Documentació identificativa del sol·licitant que cal presentar en tots els casos 
(excepte si s'ha presentat una sol·licitud electrònica de preinscripció als cicles formatius 
de grau superior de formació professional).

- Si l'alumne és menor d'edat, original i fotocòpia del llibre de família o altres 
documents relatius a la filiació. En el cas que l'alumne es trobi en situació 
d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies.

- Si l'alumne és menor d'edat, original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutors o 
guardadors de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el 
NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, original i fotocòpia del document d'identitat 
del país d'origen.

- Original i fotocòpia del DNI de l'alumne en el cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser 
menor de 14 anys, o si no, del NIE o passaport de l'alumne. Si es tracta d'estrangers comunitaris, 
original i fotocòpia del document d'identitat del país d'origen.

De manera extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes 
estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre 
de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona 
pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la 
valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

4.3 ..............
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Accés a la universitat des d’un cicle 
formatiu de grau superior 

-No hi ha reserva de places pels estudiants d’FP 

-Els estudiants amb el títol de GS poden accedir a 
ensenyaments universitaris de grau. 

-No han de fer cap prova; la seva nota d'accés és la 
qualificació mitjana dels estudis cursats. Si volen millorar 
aquesta nota poden presentar-se, amb caràcter 
voluntari, a la fase específica de les PAU. 

Informació a al web: 
http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/acces_i_admissi

o_a_la_universitat/proves_de_la_fase_especifica_per_a_estudiants_de_cic
les_formatius/
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Convalidacions entre CFGS i universitat 

-Els alumnes que accedeixen a uns estudis de grau amb 
un CFGS poden convalidar crèdits ECTS a les 
universitats de Catalunya. 

- Cada universitat determina les seves convalidacions. 

Estan a la web: 
http://aplicacions.universitats.gencat.cat/qpq/AppJava/real/consultarLlistarEnlla

cInteresPerNom.do?partMenuId=51



Accés a la universitat per a 
majors de 40 i 45 anys

Major de 40 anys. La prova es convoca una vegada a l’any. Cal reunir els 
requisits següents:

-tenir més de 40 anys.

-acreditar experiència laboral o professional relacionada amb un 
ensenyament de grau.

-no disposar de cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la 
universitat per altres vies d'accés.
http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/40_anys/

Major de 45 anys. La prova es convoca una vegada a l'any. Cal reunir els 
requisits següents

-tenir 45 anys en l'any natural en què es realitza la prova.

-no posseir cap titulació o qualsevol altre requisit general d'accés que 
habiliti per accedir a la universitat.
http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/45_anys/convocatories_i_requisits/52
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Accés als certificats de professionalitat
Nivell 1. No s'exigeixen requisits acadèmics ni professionals.

Nivell 2
Tenir el títol de graduat en educació secundària.
Tenir un CP de N. 2 o un CP de N.1 de la mateixa família i àrea professional.
Superar la prova d'accés a CFGM o la prova d'accés a la universitat per >25 

anys i/o de 45.

Nivell 3
Tenir el títol de batxillerat.
Tenir un CP de N. 3 o un CP de N.2 de la mateixa família i àrea professional.
Superar la proves d'accés a CFGS o la prova d'accés a la universitat per a 

>25 anys i/o de 45..

Important. Si no es pot acreditar el requisit cal superar unes proves 
d'avaluació de les competències clau de matemàtiques i comunicació 
lingüística, i de llengua estrangera si el CP ho necessita, que dissenya 
l’entitat de formació autoritzada pel SOC.

http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/millorar-el-perfil/certificats-de-professionalitat/
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Serveis d’assessorament i 
reconeixement de la FP

Finalitat
Millorar la formació al llarg de la vida, possibilitar 

l’adaptació a les situacions personals i professionals de 
l’alumnat i millorar l’oferta i la qualitat de l’educació.

-Servei d’assessorament en la formació professional del 
sistema educatiu

-Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits 
mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

-Acreditació de competències professionals. 
-Reconeixement acadèmic de la formació impartida en les 

empreses o entitats
-Matrícula als CF sense requisits acadèmics
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Servei d’assessorament en la FP

Finalitat. Ajudar les persones adultes interessades en 
obtenir una diagnosi de les seves possibilitats formatives i 
de promoció professional i conèixer l’itinerari formatiu i 
professional més adequat per aconseguir l’objectiu de 
qualificació proposat. Conclou amb el lliurament d’un 
informe d’assessorament.
Es fa per família professional: Química, Sanitat, Mecànica, 
Administració, Comerç, Electricitat..... fins a les 26 famílies

Qui el presta. Centres públics i privats, que imparteixin la 
família 

Cost. Centres públics 60 €. Es preveuen bonificacions i 
exempcions
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Contingut de l’informe d’assessorament

-Identifica l’objectiu professional que desitja assolir.

-Identifica l’experiència laboral i la formació rebuda.

-Relaciona la formació dels CF susceptible de ser convalidada.

-Proposa un itinerari i un pla de formació i reconeixement per 
assolir l’objectiu professional, amb:
.modalitats més adequades per assolir l’objectiu: 
reconeixement acadèmic d’aprenentatges, acreditació de 
competències, formació a distància, presencial o 
semipresencial, proves lliures, proves accés, etc i calendari 
d’actuacions.
.recomanació de la seqüència per realitzar les actuacions
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Servei de reconeixement acadèmic dels 
aprenentatges assolits mitjançant l’experiència 

laboral o en activitats socials

Finalitat. Les persones adultes posen en valor els 
aprenentatges adquirits amb l’experiència laboral i poden 
obtenir la correspondència amb els ensenyaments d’FP de 
GM i GS del sistema educatiu. El centre emet un certificat 
oficial amb les UF reconegudes. Si la persona es matricula 
en un CF les UF reconegudes passen a estar convalidades, 
ja no cal cursar-les. 

Destinataris i requisits. ≥18 anys i 2 anys d’experiència 
laboral o en activitats socials en el sector relacionat amb el 
CF. Imprescindible:tenir l’informe del servei 
d’assessorament.

Qui el presta. Centres públics i privats amb el cicle autoritzat.

Cost. Centres públics.18,00 €/UF. Hi ha bonificacions i 
exempcions.
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Exempcions i bonificacions preus 
públics assessorament i reconeixement

Bonificació del 50% del preu públic.
-Membres de famílies nombroses classificades en la 
categoria general.
-Membres de famílies monoparentals.

Exempcions del preu públic
-Membres de famílies nombroses classificades en la 
categoria especial. 
-Persones que posseeixin la declaració legal de 
minusvalidesa en un grau igual o superior al 33%. 
-Persones subjectes a mesures privatives de llibertat. 
-Víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els 
seus fills i filles. 
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Servei d’assessorament i 
reconeixement

Servei 
Assessorament

Servei de 
Reconeixement 
acadèmic de 
l’experiència

Formació

I

n

f

o

r

m

a

c

i

ó

Objectiu 
Professional

Informe d’assessorament
Itinerari formatiu i professional

1r reconèixer

2n completar 
formació

Informe
assessorament
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Cercador de centres assessorament

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/mesures-flexib/assessorament/
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Cercador de centres Reconeixement

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/mesures-flexib/reconeixement-academic/
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Avaluació i acreditació de 
competències professionals

Permet acreditar i certificar les competències adquirides per les
persones a través de l’experiència laboral i la formació contínua.
El referent són les Unitats de competència (UC) contingudes en
les qualificacions professionals. El procés te 3 fases:

1.Assessorament. La persona es ajudada a identificar i evidenciar
el seu bagatge professional i les competències professionals
adquirides amb l'experiència laboral o la formació rebuda.

2.Avaluació. L'aspirant demostra les seves competències a partir
de les evidències documentals identificades en l’assessorament i
d’una entrevista professional.

3.Acreditació i certificació de les UC. La persona rep una
certificació oficial de les UC acreditades. Pot demanar
convalidació dels MP (títol d’FP) o l’exempció dels MF (del CP).

Enllaç a la web http://acreditat.gencat.cat/ca
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Informació acreditació de competències

http://acreditat.gencat.cat/ca/
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Acreditació d’Unitats de Competència (UC) vs 
Reconeixement acadèmic d’Unitats Formatives (UF)

QP
QP

QP

UC1

UC2

UC3

UC1

UC2

UC3

Mòdul 
Formatiu 1

MF 2

MF 3

Mòdul 
Professional 1

MP 2

MP 3

MP 4

MP 5

MP 6

MP 7

MP 8 FOL,...

MP 9 FCT

MF 1

MF 2

MF 3

CP “A”

CP “B”

Acreditar UC 3 dona 
exempció MF3 i convalida MP7

Títol FP

UF1
UF2
UF3
UF1
UF2
UF1
UF1
UF2

UF..
UF..

UF1
UF2
UF3

Reconèixer acadèmicament UF1, UF2 
i UF3 convalida MP7 i certifica UC3
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Accés a l’educació d’adults

-Tenir contracte laboral 
-Esportistes d’alt 

rendiment 
-Estar cursant o haver 

cursat PFI 
-Voler cursar formació 

per a l’accés a CFGM 
-Persones del programa 

“Joves per 
l’ocupació” 

+18 anys

+16 anys
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Formació d’adults i continuïtat 
formativa

Llengües (català, castellà, aranès)

Formació instrumental

Graduat en ESO

Preparació prova accés GM

Curs formació accés a GM (CAM)

Preparació prova accés GS

Preparació prova accés universitat 
>25 anys

Llengua estrangera

Competència digital COMPETIC

Certificat B1 (MECR)

Batxillerat

CF Grau Mitjà

CF Grau Superior

Enseny. Universitaris

EOI

Certificat equivalent 
ACTIC

Prova 
accés

Prova 
accés

Prova 
accés

Superació

Superació
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Ensenyaments d’adults i nivells

Ensenyament Nivells

Llengua Catalana, Aranesa 1,2,3

Llengua Castellana 1,2,3

Formació instrumental 1,2,3

Graduat ESO 1,2

Preparació prova accés CFGM/CFGS 1 curs

Preparació prova accés Universitat >25 1 curs

Curs d’accés als CFGM 1 curs

Competència digital (COMPETIC) Inicial, 1,2,3

Llengua estrangera (Francès/Anglès) 1,2,3
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Formació instrumental
Objectiu: apendre a llegir, escriure i fer càlculs elementals 

(capacitats). Estructura: tres nivells i cada nivell inclou tres 
àrees de coneixement: Àrea de llengua, Àrea de 
matemàtiques i Àrea de ciències socials i naturals.

-1r nivell: adquisició dels mecanismes fonamentals de 
lectura, escriptura, càlcul i nocions fonamentals sobre 
l’entorn social i natural.

-2n nivell: consolidació dels mecanismes anteriors i 
coneixements que expliquen l’entorn. 

-3r nivell: ampliació dels coneixements anteriors. 

Durada: 910 hores. L’alumnat quan acaba pot continuar els 
ensenyaments de graduat en educació secundària 
obligatòria (GESO). 
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Llengües, català, aranès i castellà 

Llengua Nivells Durada 
anual

Equivalència Marc 
Europeu Llengües

Llengua 
Catalana/

Aranès

Nivell 1

Nivell 2

Nivell 3

105 h

140 h

140

A1

A2

B1

Llengua 
Castellana

Nivell 1

Nivell 2

Nivell 3

105 h

140 h

140 h

A1

A2

B1
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Obtenció de l’ESO per persones adultes

En funció dels antecedents acadèmics i les competències bàsiques 
assolides l’alumne pot convalidar mòduls, àmbits o el primer nivell 
complet. 

- El currículum s’estructura en 3 àmbits i cada àmbit s’estructura amb 
mòduls: 
- Àmbit de comunicació (12 mòduls comuns): llengua catalana, 
llengua castellana i llengua estrangera. 
- Àmbit cientificotecnològic (10 mòduls comuns): ciències 
naturals, matemàtiques, tecnologies i salut i medi ambient. 
- Àmbit social (6 mòduls comuns): geografia i història, educació 
per a la ciutadania i educació visual, plàstica i música. 
- Mòduls opcionals (6 mòduls): l’alumne pot escollir de l’oferta 
que té el centre de formació d’adults. 

-Per a l’obtenció del títol l’alumne ha d’haver superat en total 34 
mòduls, que es poden cursar, acreditar o convalidar. 
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Curs formació accés a CFGM (CAM)

Persones que no posseeixen el títol de GESO o equivalent 
acadèmic. Durada: 600 hores. 18 hores setmanals 

Estructura del curs: 
-Àmbit de la comunicació(COM). Llengües: catalana, 
castellana, anglesa 
-Àmbit cientificotecnològic (CTE). Matemàtiques, tecnologia 
o ciències naturals 
-Àmbit social (SOC). Ciències socials i ciutadania, tutoria i 
orientació 

Accés directe a qualsevol CFGM. En el cas dels ensenyaments 
d’arts plàstiques i disseny i esportius de règim especial 
l’alumne ha de superar la prova específica 

Preu públic: 190 €
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Preparació proves accés a CFGM 
(≥17), CFGS (≥19) i Universitat (≥25)

Formació per a les proves d’accés a cicles formatius de 
grau mitjà (330 h/curs). 

Formació per a les proves d’accés a cicles formatius de 
grau superior (300 h/curs + 99 h/curs per matèria 
específica). 

Formació per a l’accés a la universitat per a majors de 25 
anys (280 h/curs) 
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Ensenyaments d’anglès i francès

Llengua Nivells Durada 
anual

Equivalència Marc 
Europeu Llengües

L. Anglesa

Nivell 1

Nivell 2

Nivell 3

105 h

105 h

105 h

A1

A2.1

A2.2

L. 
Francesa

Nivell 1

Nivell 2

Nivell 3

105 h

105 h

105 h

A1

A2.1

A2.2
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Formació en competència digital
Adquirir competències bàsiques en tecnologies de la 

informació i la comunicació, competència digital 
(COMPETIC) 

Cursos: 
-Competència digital inicial (105 h/curs): C2 tecnologia, 
C4 tractament de text, C3 navegació i comunicació 
-Competència digital nivell 1 (105 h/curs): C6 full de 
càlcul, C5 multimèdia, C1 participació digital 
-Competència digital nivell 2 (140 h/curs): C1 participació 
digital, C2 tecnologia, C3 navegació i comunicació C4 
tractament de text, C5 multimèdia, C6 full de càlcul, C7 
base de dades, C8 presentacions 
-Competència digital nivell 3 (105 h/curs): 5 
competències (Tractament de text, multimèdia, full de 
càlcul, base de dades, presentacions) de les quals l’alumne 
n’ha de cursar dues 
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Informació i orientació professional. 
Itineraris

Servei 
Assessorament

Servei de 
Reconeixement 
acadèmic de 
l’experiència

Formació

I

n

f

o

r

m

a

c

i

ó

Objectiu 
Professional

Informe d’assessorament
Itinerari formatiu i professional

1r reconèixer

2n completar 
formació

Informe
assessorament
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Els cicles, múltiples itineraris possibles

Objectiu 
professional
desitjat

Procés a seguir

1. Identificar el sector/família professional.

2. Fer una primera valoració si disposa 
d’experiència, relacionada amb l’Objectiu professio.

3. Cercar els centres que ofereixen servei 
d’assessorament professional del sector/família.

4. Realitzar l’assessorament. Obtenir l’informe amb 
l’itinerari proposat.

5. Obtenir el reconeixement dels aprenentatges.

6. Cursar les UF necessàries per assolir l’objectiu.

7. Si es vol un títol, cal disposar dels requisits 
acadèmica, obtinguts, per exemple amb proves 
d’accés

Obtenir títol.

Obtenir un itinerari d’UF

Obtenir els MP vinculats 
a unes UC

Objectiu 
professional
assolit
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Inserció laboral per famílies professionals (de major a menor) 
1.Fabricació mecànica 70,21% 
2.Instal•lació i manteniment  66,71% 
3.Química  64,91% 
4.Marítimo pesquera 64,71% 
5.Hoteleria i turisme 61,31%

Inserció laboral en les famílies que tenen més alumnes graduats 
(ordenades per nombre graduats de major a menor)
1.Sanitat 60,85% 
2.Serveis socioculturals i a la comunitat 52,88% 
3.Administració i gestió  51,14% 
4.Informàtica i comunicacions 44,91% 
5.Comerç i màrqueting 54,91% 

Inserció laboral per famílies 
professionals (2018)
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+informació

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/apd

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/eas

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/adults

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/mesures-flexib/

http://universitats.gencat.cat/ca/que_puc_fer/estudiant_cicles/

http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/millorar-el-perfil/certificats-de-professionalitat/

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/

PFI

Proves
accés

FP
Assessorament
Reconeixement
Acreditació

Adults

Arts plàstiques i disseny

FP     Universit

PFI

CP (SOC)

Ensenyaments esporftius

Enseny. artístics superior
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Gràcies


