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La formació professional forma i capacita per al desenvolupament qualificat de
diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la
competència professional i el coneixement propis de cada sector.
S’organitza en cicles formatius de grau mitjà o de grau superior.
Els cicles s’agrupen en famílies professionals i tenen una durada variable: n’hi
ha de 2.000, 1.700, 1.400 i 1.300 hores. Una part d’aquestes hores es destina
a la formació en un centre educatiu i una altra part a la formació pràctica en
centres de treball. Un cicle formatiu de 1.300 o de 1.400 hores correspon a un
curs acadèmic, mentre que un cicle de 1.700 o de 2.000 hores correspon a dos
cursos acadèmics. Afegir que amb la implantació total de la LOE tots els títols
tindran una durada de 2.000 hores.
Amb la superació d’un cicle formatiu de grau mitjà s’obté el títol de tècnic i amb
la superació d’un de grau superior, el de tècnic superior.
Segons la LOE, existeixen un total de 26 famílies professionals que contenen els
cicles formatius de grau mitjà i grau superior, i que són: 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
telecomunicacions; 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; i Vidre i ceràmica.

Si vull conèixer més l'FP puc accedir a:
http://goo.gl/lZtveI
http://goo.gl/3D96YV
http://goo.gl/pmKU5n
http://goo.gl/JxZTV9

8

del 12 al 19

publicació
de l’oferta
inicial

juny

27

28

del 28 de maig al 2 de juny

5

25

30

reclamació a
la puntuació
provisional

publicació
llistes amb
la puntuació
definitiva

publicació
de l’oferta
final

publicació
llista
d’alumnes
admesos

presentació publicació sorteig
sol·licituds llistes amb públic
la puntuació
provisional

juliol

setembre

del 1 al 8

4

del 7 al 9

15

del 15 al 16

matrícula de
preinscrits amb
plaça

centres i
cicles amb
vacants

presentació de
sol·licituds al centre

publicació
d’admesos i
matriculats

matriculació

maig

Calendari de la
preinscripció cicles
de grau mitjà

juny

8

del 26 de maig al 3 de juny

11

12

del 12 al 16

publicació
oferta inicial

presentació de
sol·licituds

publicació
llistes amb
puntuació
provisional

sorteig
públic

reclamació
a la
puntuació
provisional

juliol

19

25

publicació de les publicació
llistes amb la oferta final
puntuació
definitiva

30
publicació
alumnes
admesos

setembre

del 1 al 8

4

del 7 al 9

21

21 i 22

matrícula de
preinscrits amb
plaça

centres i
cicles amb
vacants

presentació de
sol·licituds al centre

publicació
d’admesos i
matriculats

matriculació

Calendari de la
preinscripció cicles
de grau superior

Coneixeu realment els cicles formatius? Us posem a prova!
Marqueu els cicles formatius de grau mitjà i de grau superior que creieu que són reals.
Al final de la Càpsula FP trobareu els resultats. A veure quants n'encerteu! També podeu
fer el joc amb les vostres fills per saber si tenen presents totes aquestes possibilitats
Estètica i bellesa
Química ambiental
Jardineria i floristeria
Animació d'activitats físiques i esportives
Laboratori d'imatge
Surf de neu
Gestió d'allotjaments turístics

Dietètica
Impressió gràfica
Operacions subaquàtiques i hiperbàriques
Confecció i moda
Serveis al consumidor
Manteniment de material rodant ferroviari
Joieria artística

RESPOSTA:
Quins han estat els vostres resultats? Quants n'heu encertat? Us ha sorprès?
(tots els cicles formatius relacionats existeixen!) Heu vist quina varietat?

Apropem-nos a l'FP
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catalunya

