
JO FARÉ UN 
CICLE 

SUPERIOR

 



DESPRÉS DEL 
BATXILLERAT

PUC FER..

● UNIVERSITAT (un cop aprovades les 
proves d'accés),

● CICLE FORMATIU DE FORMACIÓ 
PROFESSIONAL ESPECÍFICA, D’ARTS 
PLÀSTIQUES I DISSENY. 

● CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR 
D’ENSENYAMENTS ESPORTIUS, si es 
tenen els requisits d’accés

● ENSENYAMENTS SUPERIORS 
ARTÍSTICS (un cop superada una prova 
específica d'accés) 

● MÓN LABORAL



ELS CICLES 
SUPERIORS

ENSENYAMENTS PROFESSIONALS- 
formació professional

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS- cicles d’arts 
plàstiques i disseny / Ensenyaments 
Artístics Superiors

ENSENYAMENTS ESPORTIUS- cicles de 
grau mig i després de grau superior

 



PER QUÈ TRIAR UN CICLE 
SUPERIOR?



COM S’ACCEDEIX A UN CICLE?



AMB TÍTOL 
BATXILLERAT

ENSENYAMENTS PROFESSIONALS-  nota 
mitja BATX (+ MODALITAT) / prova d’accés / 
cicle mitjà 

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS- nota mitja 
BATX + prova específica / prova d’accés + 
prova específica / cicle mitjà 

ENSENYAMENTS ESPORTIUS- ESO + prova 
d’accés 

 



SENSE TÍTOL
BATXILLERAT

PROVA D’ACCÉS ALS CICLES DE GRAU 
SUPERIOR:

Les persones que no compleixen cap dels requisits 
esmentats han de superar una prova d'accés. 

Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé 
complir-los durant l'any natural en què es realitza la 
prova.

 

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




ENSENYAMENTS ESPORTIUS 
Capaciten per exercir professionalment la 
matèria esportiva en la modalitat i especialitat 
cursada. 

S'organitzen en cicles de grau mitjà o de grau 

superior i tenen una durada entre 750 i 1.540 

hores, repartides en un o dos cursos.  

Amb la superació d'un cicle de grau mitjà s'obté el 

títol de tècnic i amb la superació d'un de grau 

superior, el de tècnic superior esportiu en 

l'especialitat corresponent.

(1 o 2 cursos amb pràctiques)

MODALITATS: ATLETISME/ ESPORTS D’HIVERN/ BUSSEIG 
ESPORTIU/ ESPORTS MUNTANYA/ FUTBOL I FUTBOL SALA/ 
HANDBOL/ JUDO/ SALVAMENT I SOCORRISME/ 
PIRAGÜISME/ VELA/ ESGRIMA/ BASQUETBOL/ HÍPICA) 

ACCÉS: BATX + TÍTOL DE ENSENYAMENT ESPORTIU DE 
GRAU MITJÀ

TÍTOL: TÈCNIC/A SUPERIOR EN… 

CAL TENIR EL PRIMER NIVELL PER PASSAR AL SEGON



ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Conjunt d'accions formatives que capaciten per 
al desenvolupament qualificat de les diverses 
professions relacionades amb el disseny, les arts 
aplicades i els oficis artístics; permeten l'accés a 

l'ocupació i la participació activa en la vida social, 

cultural i econòmica, així com l'actualització i 

l’ampliació de les competències professionals i 

personals al llarg de la vida.

(2 cursos amb pràctiques)

FAMÍLIES PROFESSIONALS: Art floral /Arts aplicades a la 
indumentària/Arts aplicades al llibre/Arts aplicades al mur/ 
Ceràmica artística/ Comunicació gràfica i audiovisual/ Disseny 
d'interiors/ Circ / Teatre / Disseny industrial/ Escultura /Esmalts 
artístics /Joieria d'art / Tèxtils artistícs ...

ACCÉS: BATX ARTÍSTIC / TÍTOL ARTS MIG / BATX + haver 
cursat tres matèries de la via d'arts plàstiques, imatge i 
dissenyBATX + PROVA D’ACCÉS PART ESPECÍFICA 

TITOL: TÈCNIC/A SUPERIOR D’ARTS PLÀSTIQUES I 
DISSENY EN… 

http://queestudiar.gencat.cat/es/estudis/apd/cicles-families/floral/
http://queestudiar.gencat.cat/es/estudis/apd/cicles-families/indumentaria/
http://queestudiar.gencat.cat/es/estudis/apd/cicles-families/indumentaria/
http://queestudiar.gencat.cat/es/estudis/apd/cicles-families/llibre/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/apd/cicles-families/mur/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/apd/cicles-families/ceramica/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/apd/cicles-families/comun-grafica-audiovisual/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/apd/cicles-families/interiors/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/apd/cicles-families/interiors/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/apd/cicles-families/industrial/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/apd/cicles-families/escultura/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/apd/cicles-families/esmalts/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/apd/cicles-families/esmalts/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/apd/cicles-families/joieria/


ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS 
Formació de professionals qualificats en diversos 
camps dels àmbits artístics; estan adaptats a 

l’espai europeu d’educació superior i són 
equivalents a tots els efectes als graus 
universitaris. 

Cadascun d'aquests ensenyaments comprèn un 

total de 240 crèdits ECTS distribuïts en 4 cursos.

TIPUS: Art dràmatic / Dansa / Música / Conservació i 
restauració de béns culturals / Disseny 

ACCÉS: BATX + prova específica (normalment)

TÍTOL: Actor, actriu, músic, ballarí, dissenyadora,... o 
formador/a

http://queestudiar.gencat.cat/es/estudis/apd/cicles-families/floral/


FORMACIÓ PROFESSIONAL 
Capacita per a l'exercici qualificat de diverses 

professions i proporciona la formació necessària 

per adquirir la competència professional i el 

coneixement propis de cada sector.

(2 cursos amb pràctiques)

FAMÍLIES PROFESSIONALS: Activitats físiques i esportives/ 
Administració i gestió /Agrària /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/ Maritimopesquera / Química /Sanitat/ Seguretat i 
medi ambient/ Serveis socioculturals i a la comunitat/ Tèxtil, 
confecció i pell/Transport i manteniment de vehicles

ACCÉS: BATXILLERAT

TITOL: TÈCNIC/A SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 
EN…. 

http://queestudiar.gencat.cat/sites/queestudiar/ca/estudis/fp/cicles-families/act-fisiques-esportives
http://queestudiar.gencat.cat/sites/queestudiar/ca/estudis/fp/cicles-families/admin-gestio/
http://queestudiar.gencat.cat/sites/queestudiar/ca/estudis/fp/cicles-families/agraria
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/arts-grafiques/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/comerc-marqueting/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/comerc-marqueting/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/edif-obra-civil/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/electricitat-electronica/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/energia-aigua/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/energia-aigua/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/fabricacio-mecanica/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/fusta-moble-suro/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/hoteleria-turisme/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/hoteleria-turisme/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/imatge-so/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/imatge-personal/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/industries-alimentaries/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/industries-extractives/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/informatica-comunicacions/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/installacio-manteniment/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/installacio-manteniment/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/maritimopesquera/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/quimica/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/sanitat/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/seguretat-medi-ambient/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/seguretat-medi-ambient/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/serv-socioculturals-comunitat/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/textil-confeccio-pell/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/textil-confeccio-pell/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/transport-manten-vehicles/


FORMACIÓ PROFESSIONAL 
MESURES FLEXIBILITZADORES 

Per a facilitar la formació, millorar la qualificació 

professional, i fer possible l'adaptació entre les 

situacions personals i les professionals; a més 

d'aquestes mesures, en aquest apartat també 

s'inclou la modalitat a distància que facilita 

l'accés als estudis a les persones que no poden 

cursar-los de manera presencial.

MATRICULA SEMIPRESENCIAL- per feina, per tenir cura 
d'altres persones o per qualsevol altra circumstància excepcional 
(depèn del centre)

FP DUAL- centres i empreses comparteixen les responsabilitats 
formatives

MODALITAT A DISTÀNCIA- IOC a partir dels 18 anys

SERVEI DE RECONEIXEMENT ACADÈMIC /ACREDITAT

2x3- possibilitat d’adquirir 2 titulacions en 3 anys



LA PREINSCRIPCIÓ



Preinscripció Ensenyaments Esportius
Formalitzar 1 sol·licitud  i presentar-la al centre 
demanat en primer lloc, indicant-hi els centres, 

cicles o torns als quals es vol accedir.

Per fer la preinscripció cal:

● conèixer el calendari del procés,
● consultar els centres,
● conèixer els criteris de prioritat amb què s'ordenen 

les sol·licituds i preparar la documentació 
corresponent,

● consultar els codis dels cicles,
● presentar la sol·licitud i la documentació,
● consultar els resultats de la preinscripció quan es 

publiquen les diverses llistes
● consultar el centre assignat i
● fer la matrícula.

REQUISITS D’ACCÉS

Tenir el títol de tècnic en la modalitat esportiva 
corresponent i
Tenir el títol de batxiller o un títol equivalent a efectes 
acadèmics. 

Les persones que no compleixen aquest requisit han de 
superar el curs específic per a l'accés a cicles de grau 
superior o una prova general d'accés (cal tenir 19 anys o 
complir-los l'any en què es fa la PROVA: 13/03 inscripció i 
16/05 prova) 



Preinscripció Arts i Disseny 
Formalitzar 1 sol·licitud  i presentar-la al centre 
demanat en primer lloc, indicant-hi els centres, 

cicles o torns als quals es vol accedir.

Per fer la preinscripció cal:

● conèixer el calendari del procés,
● consultar els centres,
● conèixer els criteris de prioritat amb què s'ordenen 

les sol·licituds i preparar la documentació 
corresponent,

● consultar els codis dels cicles,
● presentar la sol·licitud i la documentació,
● consultar els resultats de la preinscripció quan es 

publiquen les diverses llistes
● consultar el centre assignat i
● fer la matrícula.

CRITERI DE PRIORITAT

Les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació mitjana 
dels estudis que donen dret a l'accés directe o la 
qualificació de la prova d'accés. El document que cal 
presentar és el certificat acadèmic.

Els alumnes que encara cursen els estudis en el moment de 
presentar la sol·licitud poden acreditar documentalment la 
qualificació obtinguda fins al final del període de 
reclamacions indicat al calendari.

 



PROVA D’ACCÉS d’Arts i Disseny 
Les persones que tenen el títol de batxillerat o un 

títol equivalent a efectes d'accés, només han de 

fer la part específica de la prova. Les persones 

que es troben a l’últim curs d’un d’aquests títols 

també poden fer la prova i han d'acreditar que 

tenen la titulació en el procés de matrícula.

CALENDARI 
● Inscripció: del 13 de març (a partir de les 9 h) fins al 22 de 

març de 2018
● Pagament de la taxa: fins al 23 de març de 2018 (abans de 

les 22 h)
● Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 19 d’abril 

de 2018
● Presentació de la documentació al centre: 20, 23 i 24 d'abril 

de 2018 (en l'horari d'atenció al públic)
● Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 26 d’abril 

de 2018
● Prova (Part específica) 17 de maig de 2018

 



Preinscripció Formació Professional
Formalitzar 1 sol·licitud  i presentar-la al centre demanat 
en primer lloc, indicant-hi els centres, cicles o torns als 
quals es vol accedir.

Per fer la preinscripció cal:

● conèixer el calendari del procés,
● consultar els centres,
● conèixer els criteris de prioritat amb què s'ordenen 

les sol·licituds i preparar la documentació 
corresponent,

● consultar els codis dels cicles,
● presentar la sol·licitud i la documentació,
● consultar els resultats de la preinscripció quan es 

publiquen les diverses llistes
● consultar el centre assignat i
● fer la matrícula.

CRITERI DE PRIORITAT

VIA BATXILLERAT: RESERVA DEL 60% DE LES PLACES. 
(Tenen prioritat les alumnes que han cursat les 
MODALITATS DE BATX prioritàries per al cicle). Les 
sol·licituds s’ordenen segons la qualificació mitjana dels 
estudis

40% VIA CICLES MITJANS

20% VIA PROVA D’ACCÉS



Preinscripció Ensenyaments Artístics
Per accedir art dramàtic, música, dansa, disseny i conservació 
o restauració de béns culturals cal tenir el títol de batxillerat i 
superar una prova específica d'accés.

Les persones que no tenen aquesta titulació també hi poden 
accedir si, a més de la prova específica, superen una prova en la 
qual s'acredita la maduresa en relació amb els objectius del 
batxillerat. Per poder fer aquesta prova cal tenir 18 anys o 
complir-los l'any en què es fa la prova.

Poden accedir directament als ensenyaments artístics 
superiors de disseny o de conservació i restauració de béns 
culturals, sense haver de realitzar la prova d'accés, els qui 
posseeixin el títol de tècnic superior en arts plàstiques i 
disseny.

 

Admissió per a les persones que han superat la prova d'accés

L'admissió per a les persones que han superat la prova d'accés es fa 
per ordre decreixent de les puntuacions obtingudes a la prova 
d'accés, amb prioritat per a les persones que l'han realitzat al centre 
en què volen cursar els estudis. En cas d'empat les places 
s'adjudiquen per sorteig.

Admissió en cas d'accés directe

En els ensenyaments artístics superiors en conservació i restauració 
de béns culturals i en disseny es fa una reserva de dues places per 
grup per als alumnes que posseeixen el títol de tècnic superior en 
arts plàstiques i disseny o d'un títol declarat equivalent. Aquests 
alumnes hi accedeixen de manera directa.

 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/espec-artistics-superiors/especifica/


COM REALITZAR L’ELECCIÓ?



  

QUI SÓC?
COM SÓC?

QUÈ ÉS EL QUE MOTIVA?
QUÈ ÉS EL QUE EXISTEIX?



EL PUNT AL TEU INSTI 

A L’HORA DEL PATI

LA FACTORIA JOVE DE CAN MASSALLERA

https://elpuntalteuinsti.wordpress.com/

insti.elpunt@gmail.com

https://elpuntalteuinsti.wordpress.com/
mailto:insti.elpunt@gmail.com

