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Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona

Vaig estar mirant diferents opcions: fer una altra 
carrera més o menys semblant i després fer un canvi a 
segon curs, repetir la selectivitat per tenir millor nota 
o fer un cicle formatiu de grau superior d’una família 
semblant a la que jo volia fer a la universitat. Després 
de mirar pros i contres vaig escollir fer el cicle. 

2. Què va fer decidir-te pel cicle formatiu? 
Van ser diferents motius i la suma de tots ells van fer 
que prengués la decisió de cursar-lo. 
Em vaig fixar que si feia el cicle, a més d’estudiar 
aspectes relacionats amb els estudis que volia 
fer, cosa que per si sola ja és un bon motiu, tenia 
una altra opció de millorar nota per accedir a 
la universitat. Els alumnes que accedeixen a la 
universitat des de cicles formatius de grau superior, 
ho fan amb la nota mitjana del cicle i també 
poden fer la selectivitat de la part de les matèries 
específiques, és a dir, aquelles que ponderen amb 
un 0,2 o 0,1 la nota final. Com que jo ja tenia fet 
l’examen d’aquestes matèries i no m’havia anat 
malament vaig pensar que seria una bona opció 
escollir aquesta alternativa. 

1. Quin cicle estàs estudiant? Com hi has arribat? 
Estic cursant el cicle formatiu de grau superior 
d’Educació i control ambiental. He de ser sincera i dir 
que no va ser la meva primera opció d’estudis, però ara 
penso que és la millor que podia escollir.
Vaig fer el batxillerat i la meva intenció era cursar estudis 
universitaris, concretament la carrera de Ciències 
ambientals, però no vaig arribar a la nota de tall que 
em demanava la universitat on volia anar. Va ser un cop 
molt dur, perquè tenia molta il·lusió i no entrava en els 
meus plans fer un cicle formatiu, però vaig pensar en 
quines opcions tenia i quina podia ser la millor per a mi. 
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educador i altres més relacionades amb la protecció, 
la  preservació del medi ambient i seu ús de manera 
responsable.

El que hi ha escrit al web del Departament d’Educació 
sobre la definció d’aquest grau superior és: “Aquests 
estudis capaciten per sensibilitzar i educar la població 
(amb actituds que contribueixin a conservar i millorar 
el medi, informant sobre els valors i els diversos 
problemes ambientals, capacitant per a una correcta 
presa de decisions i dissenyant activitats per a la 
difusió i ús, sota principis de sostenibilitat) i fer 
accions de gestió ambiental per controlar i protegir el 
medi d’acord amb la normativa d’aplicació”.

5. Ens pots explicar, també, la família professional 
a la qual pertany aquest cicle? 
És una família professional curiosa perquè només té 
un sol cicle de grau mitjà i un sol de superior. El cicle 
de grau mitjà és el d’Emergències i Protecció civil. 
En aquest cicle de grau mitjà, que també té una 
durada de dos anys, et formen per ser bomber o 
bombera i per a intervenir en situacions d’emergència 
provocades per esdeveniments o catàstrofes tant en 
entorn rural i forestal com urbà. També inclou tota 
la part de rescat, salvament i atenció a les persones 
afectades. 
S’hi estudien assignatures com: vigilància i intervenció 
operativa en incendis forestals, intervenció operativa 
en activitats de salvament i rescat, esdeveniments i 
instal·lacions per a la prevenció d’incendis i emergències, 

Un segon motiu va ser que es fan pràctiques a 
empreses ben aviat i tenia moltes ganes de provar 
com m’aniria. El batxillerat és molt teòric i volia uns 
estudis més pràctics si després volia tornar a la 
universitat. 
Un tercer motiu va ser que vaig comprovar que 
algunes matèries que es cursen al cicle es convaliden 
en crèdits universitaris. Això vol dir que hi haurà 
algunes assignatures que ja no hauré de fer. En 
aquest punt us vull recordar que cal mirar bé quina 
és la correspondència entre cicles formatius i les 
convalidacions amb els estudis universitaris perquè 
de vegades hi ha sorpreses. Aquesta informació es 
pot trobar en diferents webs i es fàcil trobar-la. 

3. Explica’ns el cicle d’Educació i control ambiental.
És un cicle de grau superior que té una durada de dos 
anys. Pertany a la família professional de Seguretat 
i medi ambient. Els estudis tenen una part teòrica 
però també en tenen una altra de pràctica. S’estudia 
diferent que al batxillerat, com a mínim al centre 
on vaig jo. S’hi fan assignatures com: medi natural, 
estructura i dinàmica del medi ambient, activitats 
humanes i problemàtica ambiental, mètodes 
i productes cartogràfics, tècniques d’educació 
ambiental  o programes d’educació ambiental, entre 
altres. Com veieu, tot molt relacionat amb el mateix 
cicle i això m’agrada perquè sempre estàs treballant 
sobre el medi ambient. Faré una estada de pràctiques 
en una empresa on espero posar en pràctica allò que 
estic aprenent i poder veure coses noves que no es 
poden fer a l’aula. 

4. Quines sortides laborals té? 
Les sortides laborals que ofereix són diverses i totes 
relacionades amb el medi ambient, unes vinculades 
amb el tema del monitoratge i activitats de caire 
educatiu, com poden ser informador, monitor, guia o 
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atenció sanitària inicial en situacions d’emergència, 
suport psicològic en situacions d’emergència o 
coordinació d’equips i unitats d’emergències. 
Com que el vaig trobar molt curiós vaig preguntar 
si amb aquesta formació es podia ser del cos de 
bombers i la resposta és que sí, però per a treballar 
en una administració pública cal tenir els requisits de 
la convocatòria i passar les oposicions. Per si sol no 
convalida les oposicions. 

6. A qui recomanes fer estudis de formació 
professional? 
Encara que no fos la meva primera opció, reconec que 
estic estudiant uns estudis que m’agraden molt. Els 
trobo molt útils i estan relacionats amb els estudis 
universitaris que faré quan acabi el cicle. Per això, si 
a algun noi o noia li passa el mateix que jo, que es 
queda fora de la universitat per no arribar a la nota, 

que es miri la formació professional, segur que hi 
troba uns estudis semblants i que són una opció per 
millorar l’expedient. 
També recomano estudiar-la a aquelles persones 
que volen fer estudis molt mes pràctics i curts per 
començar a treballar en allò que volen ben aviat. No 
cal fer el batxillerat per estar ben preparat.
I per aquelles persones que volen aprendre diferents 
aspectes d’un mateix ofici. Pots començar fent un 
cicle formatiu de grau mitjà i acabar amb estudis 
universitaris.

SEGURETAT I MEDI AMBIENT

CICLES DE GRAU MITJÀ

• Emergències i protecció civil

CICLES DE GRAU SUPERIOR

• Educació i control ambiental 

Coneixem la família professional...

• Encarregat d’extinció d’incendis forestals

• Bomber forestal

• Vigilant d’incendis forestals

• Bomber de serveis municipals, provincials, de 
la comunitat autònoma o altres serveis entre 
entitats públiques

• Tècnic en emergències de les Forces Armades 
(FFAA)

• Bomber d’aeroports

• Bomber d’empresa privada

• Educador ambiental

• Informador ambiental

• Monitor d’educació ambiental

• Guia ambiental

• Programadord’activitats ambientals

• Monitor de campanyes ambientals

• Guia i intèrpret del patrimoni natural

• Professional del servei de medi ambient

• Tècnic en control d’espais naturals

• Monitor de la natura

• Agent mediambiental 

• Monitor d’equipaments ambiental

Sortides professionals relacionades amb aquesta família professional
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CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

(Dades extretes del document: “Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals 2018”, del Departament d’Educació i el Consell General 
de les Cambres de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya).

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Inserció laboral Continuen els
estudis

Relació entre la 
feina que fan i els 

estudis cursats

Dades no 
disponibles

Dades no 
disponibles

Dades no 
disponibles

Inserció laboral Continuen els
estudis

Relació entre la 
feina que fan i els 

estudis cursats

57,45% 46,81% 40,74%

• https://bit.ly/2rxM7R1

• https://bit.ly/2CGKXVP

• https://bit.ly/2XjWtA5

• https://bit.ly/2NFQKRH

• https://bit.ly/2NHSPfR

• https://bit.ly/36ZKDiT

Notícies sobre FP (racó de lectura)

INSERCIÓ LABORAL I ALTRES DADES RELACIONADES AMB ELS ESTUDIS DE 
LA FAMÍLIA DE SEGURETAT I MEDI AMBIENT


