Apropem-nos a l'FP
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L’FP i la continuació d’estudis
Gairebé sempre associem els estudis de cicles formatius de formació professional amb la
inserció laboral. De fet, n'és la seva finalitat. Però també es persegueix, i cada vegada més,
un segon objectiu amb aquests estudis: la millora contínua de les persones que la cursen.
Cada vegada més persones que estudien FP prossegueixen la seva formació. Per tant, també
cal conèixer quines sortides formatives tenen les estudis d'FP. Quina continuïtat tenen.
En una càpsula anterior ja hem detallat que les persones estudiants que continuen la seva via
formativa superen el 55%. Tenint en compte aquestes dades, en aquesta càpsula volem donar
a conèixer o recordar, quines són les diferents opcions formatives que també ofereix l'FP de grau
mitjà i superior.

Sortides formatives a partir de cicles formatius de grau mitjà i superior
Des del cicle formatiu de grau mitjà es pot accedir a:

batxillerat
un altre cicle formatiu de grau mitjà
prova accés a cicle formatiu de grau superior
accés a proves lliures
d'accés a cicle superior

curs específic d'accés a cicle formatiu
de grau superior (CAS)

Des del cicle formatiu de grau superior es pot accedir a

un altre cicle formatiu
de grau superior
estudis universitaris
batxillerat (no és gaire freqüent, però si s'ha
accedit al CFGS mitjançant prova accés o CAS,
es pot cursar el batxillerat)

Més curiositats sobre l'FP:
Les persones que han cursat estudis d'FP manifesten estar més satisfetes amb la seva feina
que no pas les persones que treballen i tenen altres nivells formatius?
2 de cada 3 nous aturats registrats a les oficines de l'OTG, entre el 2007 i el 2013, tenen
estudis inferiors als postobligatoris. Aquesta dada ens posa de manifest la importància de
formar-se i especialitzat-se, ja que cada vegada més el mercat de treball exigeix treballadors millor qualificats i amb millor competències, tant professionals com personals.
Malgrat l'increment de l'atur d'aquest anys de crisi, els graduats en FP són els menys afectats?
Els alumnes estudiants d'FP ja superen en nombre els de batxillerat a la ciutat de Barcelona?
Durant el curs escolar 2013-2014, el 18% dels alumnes que va començar estudis
universitaris procedia de l'FP?
La predicció que ens arriba des d'Europa és que en 10 anys es doblarà la quantitat de
gradiats en FP per tenir una economia competitiva?

!

Alerta!
Com bé sabeu, no ens hem d'oblidar que durant el mes de setembre hi ha
matriculacions a l'FP. Cal estar ben atents que no se'ns passi el termini!
Seguint el calendari
A cicles formatius de grau mitjà:
Les matriculacions de l'alumnat que va
aprovar l'ESO o les diferents vies d'accés a
CGFM al juny ja ha fet tots els tràmits, però
els que ho han de fer al setembre heu de
tenir en compte el calendari següent:

A cicles formatius de grau mitjà:
Succeeix el mateix que passa amb el CFGM,
és a dir, que ja estan fetes les matriculacions
de l'alumat que té l'accés al juny, però hi ha
un procés extraordinari al setembre que cal
tenir en compte:

Procés extraordinari de preinscripció i
matrícula:

Procés extraordinari de preinscripció i
matrícula:

Difusió de centres i cicles amb vacants: 4
de setembre de 2015
Presentació de sol·licituds al centre: del
7 al 9 de setembre de 2015
Publicació al centre de les sol·licituds de
persones admeses: 15 de setembre de
2015
Matrícula: 15 i 16 de setembre de 2015

Difusió de centres i cicles amb vacants: 4
de setembre de 2015.
Presentació de sol·licituds al centre: del 7
al 9 de setembre de 2015.
Els alumnes que han superat la prova
d'accés per als cicles de formació
professional de grau superior el setembre
de 2015 poden aportar el certificat de
superació de la prova fins al dia 16 de
setembre de 2015.
Publicació al centre de les sol·licituds de
persones admeses: 21 de setembre de
2015.
Matrícula: 21 i 22 de setembre de 2015.

I no ens hem d'oblidar que en Programes de Formació i Inserció -PFI- (antics PQPI)
Període de matriculació: de l'1 al 10 de setembre de 2015, ambdós inclosos

fapaes
catalunya

