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ÍndexBarcelona t’ofereix opcions 
formatives en tots els àmbits 
professionals. Què t’agrada? Què et 
motiva? Ara pots triar: ara és la teva!

Un univers PRO

Cercador PRO a fp.edubcn.cat
Explora, a partir dels teus interessos i allò 
que t’agrada, més de 190 titulacions en 
aquests 11 àmbits professionals. 
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La revista Postobligatoris:
Ara és la teva: un univers d’opcions formatives 
per ser el que vulguis ser!

Falten pocs dies perquè vosaltres, els i les joves de Barcelona, 
trieu què voleu estudiar el curs que ve. Quan acabeu l’escola 
obligatòria, s’obre un moment clau de les vostres vides, el 
primer moment en què realment podeu triar una opció forma-
tiva pròpia.

Per això us heu de preparar per a la preinscripció als ensenya- 
ments postobligatoris i heu d’afrontar aquest procés amb 
temps i reflexió. És el moment d’informar-vos, triar i decidir 
continuar formant-vos en el que més us agradi. 

Una novetat rellevant d’aquest any és el compromís perquè 
els joves que acabeu l’ESO o un PFI pugueu seguir 
formant-vos en el que vulgueu. Per això podreu preinscriu-
re-us abans, en un període específic per a vosaltres i podreu 
triar en un marc d’oferta que any a any va creixent en places 
i anem adaptant als vostres interessos i necessitats. D’altra 
banda, en tot aquest procés també podreu comptar amb 
l’Oficina d’Accés a la Formació Professional, per donar-vos 
suport i fer-vos més fàcil l’accés a aquests ensenyaments en el 
moment de fer la preinscripció, la matrícula, l’homologació de 
títols o, senzillament, oferir-vos informació general de l’oferta 
formativa.

Des del Consorci hem seguit treballant per apropar-vos 
l’oferta formativa que hem reorganitzat en 11 àmbits profe- 
ssionals. I us presentem un cercador d’estudis (fp.edubcn.
cat) on, tot indicant les vostres preferències i interessos 
personals, trobareu quins ensenyaments estan associats al 
que més us agrada. 

Barcelona us ofereix més de 190 opcions formatives. Des 
del Consorci d’Educació us animem a descobrir les novetats 
proposades per donar resposta a tots els interessos, les 
necessitats i els perfils de joves a partir dels 16 anys. Per 

això hem dissenyat nous batxillerats —més flexibles, temàtics 
(digitals, artístics…) i enfocats a competències professionalitza-
dores dels cicles formatius de grau superior—, hem programat 
nous cicles formatius lligats a sectors estratègics per a la 
ciutat, com el de les Indústries i Tecnologies dels Aliments 
o el de la Logística,  i  hem ampliat l’oferta de programes de 
formació i inserció (PFI) que permeten un salt cap a la formació 
professional i els IFE (Itinerari Formatiu Específic).

Tingueu en compte totes les possibilitats. Totes són opcions 
vàlides i diverses perquè cada estudiant, sigui quina sigui 
la seva situació, amb graduat o sense, tingui alternatives 
per seguir formant-se i assolir les competències que neces-
sitarà en la seva vida professional.

En aquesta revista hem volgut donar veu a joves que ja han 
hagut de triar i que estan satisfets de les eleccions que 
han fet i que han volgut compartir les seves experiències, 
motivacions, pors, dubtes i èxits. Creiem que elles i ells són els 
qui millor poden transmetre en què consisteix cada formació i 
la il·lusió amb què la cursen. Per això els agraïm molt sincera-
ment que hagin participat a la revista Postobligatoris. Perquè 
volem donar una eina més per ajudar-vos en l’aventura més 
interessant i estimulant de la vida: decidir.

La revista inclou informació sobre les novetats del proper 
curs: cicles, centres i equipaments més moderns. També us 
presentem tota la formació que ofereix la ciutat per a l’apre-
nentatge al llarg de la vida en competències transversals, per 
exemple els idiomes i les competències digitals que podeu 
adquirir a les EOI o als centres de formació de persones adultes.

Continuar formant-vos, mantenir-vos il·lusionats i 
connectats en el present és la millor garantia per prepa-
rar-vos per al futur.

Presentació

ESO

Arts Plàstiques i 
Disseny GM

Ensenyaments 
esportius TM

FP 
grau superior

Cursos d’especialització d’FP

Graus universitaris  
o artístics superiors

Arts Plàstiques i  
Disseny GS

Ensenyaments 
esportius TS

Prova específica Prova específica

Prova específica

Títol de batxillerat

Prova d’accés a la   
universitat (PAAU)

Títol de tècnic/a mitjà/ana nivell 2

Títol de grau universitari  
o artístic superior

Màsters

Títol de tècnic/a superior nivell 3

FP de grau bàsic PFI IFE

Prova  
d’accés 

a GS

Batxillerat FP de grau mitjà

Certificat de nivell 1Títol de l’ESO

GESO

Curs d’accés  
directe GM

Prova  
d’accés
a GM

Curs de preparació  
de proves GM

Barcelona, 
25 de març de 2022
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DECIDEIX EL TEU BATXILLERAT

S’imparteix a tots 
els instituts 

Ciències i tecnologia Humanístic i
ciències socials Artístic Altres propostes 

de batxillerat

S’imparteix a tots els  
instituts menys ITB i Escola 

del Treball de Barcelona

S’imparteix als 
centres següents

PLÀSTIQUES
Inst. Consell de Cent

EASD Deià

Inst. Infanta Isabel d’Aragó

Inst. Josep Serrat i Bonastre

EA La Industrial

EASD Llotja

EA Massana

Inst. Moisès Broggi

Inst. Poeta Maragall

Inst. Vall d’Hebron

Inst. XXV Olimpíada

ESCÈNIQUES
Inst. Barri Besòs

Inst. Dr. Puigvert

Inst. Milà i Fontanals

Inst. Pablo R. Picasso

Inst. Pedralbes

Inst. Poeta Maragall

Inst. Vall d’Hebron

Inst. Vila de Gràcia

Inst. XXV Olimpíada

4 escoles
d’art públiques

61 instituts públics
de batxillerat

2 anys

Batxillerat

2 centres
integrats públics

Institut Escola Artístic  
Oriol Martorell
IESA Institut del Teatre

BATXILLERAT INTERNACIONAL

Inst. Moisès Broggi 
Inst. L’Alzina
Inst. Pedralbes

BATXIBAC 

Doble titulació batxiller - baccalauréat:
Inst. Icària, Inst. Jaume Balmes, Inst. 
Dolors Aleu, Inst. Menéndez y Pelayo, Inst. 
Moisès Broggi, Inst. Montserrat

DOBLE TITULACIÓ 

Batxillerat en 3 cursos i doble titulació amb un 
cicle d’ensenyament de règim especial  
esportiu:

Inst. Salvat Papasseit i Inst. de l’Esport  
(amb futbol) i amb Inst. de Nàutica  
(amb salvament i socorrisme o vela) (NOVE-
TAT) Inst. Ferran Tallada (amb futbol, salva-
ment i socorrisme i basquetbol). 

LINGÜÍSTIC 

Batxillerat amb matèries específiques 
d’idiomes que es cursen a qualsevol EOI de 
Barcelona. S’obté una titulació d’una nova 
llengua estrangera o de la llengua d’origen:
tots els instituts de batxillerat públics de la 
ciutat de Barcelona

DIGITAL

Fomenta les competències digitals de  
manera transversal, oferint matèries  
específiques relacionades amb el món digital 
i especialment relacionades amb la família  
de la informàtica:   
Inst. Joan d’Àustria
Inst. La Sedeta
Inst. Tecnològic de Barcelona

BATXILLERAT GENERAL

Batxillerat que permet més optativitat. 
L’alumnat pot escollir matèries de diferents 
modalitats.
Inst. Maria Espinalt

ENGLISH BATX.

Batxillerat de modalitat social que ofereix  
matèries en anglès amb metodologia AICLE:
Inst. Ernest Lluch
Inst. Caterina Albert  
Inst. Poeta Maragall (modalitat Artístic)  

AMB UNITATS FORMATIVES DE 
CICLES FORMATIUS

Ofereix matèries específiques relacionades 
amb unitats formatives d’FP a dins el mateix 
centre d’FP o en un centre d’FP proper:

BATXILLERAT EN 3 ANYS

Possibilitat d’organitzar el batxillerat en 3 anys.
Tots els instituts de batxillerat públics de  
la ciutat de Barcelona

BATX. PRO 
(adreçat a cicles de grau superior)

Enfocament competencial, que ofereix espe-
cífiques de centre per projectes relacionades 
amb la formació professional, internacionalitza-
ció, FOL, foment de l’acompanyament i orien-
tació cap als cicles formatius de grau superior:

Inst. Barcelona Congrés 
Inst. Emperador Carles  
Inst. La Guineueta
Inst. Lluís Vives 
Inst. Poeta Maragall  
Inst. Nou Barris 
Inst. Milà i Fontanals
Inst. Infanta Isabel
Inst. Dolors Aleu

Inst. Escola del Treball de 
Barcelona
Inst. Anna Gironella de Mundet

ESPORTIU

Batxillerat científic amb projectes lligats al 
món de l’esport en les matèries específiques 
i que incorpora la preparació per superar les 
proves esportives d’accés a la universitat: 
Inst. Príncep de Viana

Marc Liébana Caelles
BatxPro
Institut Barcelona-Congrés

“Recomanaria el BatxPro a aquells 
alumnes que encara no tinguin gaire 
clar què volen fer, perquè durant 
els dos anys del batxillerat hi ha 
moltes activitats relacionades amb 
l’orientació cap als cicles formatius de 
grau superior que t’ajuden a fer una 
bona tria.”

Jo vaig fer l’ESO al meu poble, a Palau de Plegamans, 
i quan vaig acabar tenia al cap fer el grau superior 
d’Hípica, però per accedir-hi havia de fer el batxillerat. 
La meva orientadora del centre em va informar que 
hi havia el BatxPro, que estava orientat a cicles de 
grau superior, i em va semblar una molt bona opció, 
perquè no volia fer un batxillerat orientat a superar 
les PAU.

Al BatxPro fem el mateix temari que al batxillerat 
estàndard, però treballem de manera més dinàmica. 
Fem teoria, però també fem molts més projectes apli-
cats i vinculats amb l’entorn o amb l’actualitat. Per 
exemple, a Biologia Humana combinem la biologia 
amb la tecnologia, de manera que fem programació 
per treballar continguts de biologia.

Un avantatge del BatxPro és que quan fem optatives 
estem en grups molt reduïts i tenim molt suport per 
part del professorat: és una atenció més personalit-
zada. Una diferència amb el batxillerat estàndard és 
que combinem les proves escrites amb altres meto-
dologies, molt més centrades en treballs; de fet, en 
algunes assignatures, com Anglès, no fem proves.

Recomanaria el BatxPro a aquells alumnes que 
encara no tinguin gaire clar què volen fer, perquè 
durant els dos anys del batxillerat hi ha moltes acti-
vitats relacionades amb l’orientació cap als cicles 
formatius de grau superior que t’ajuden a fer una 
bona tria.

Ona Arnau
English Batx
Institut Caterina Albert

Inicialment, volia fer el batxillerat internacional però no 
hi vaig entrar. Aleshores vaig decidir fer l’English Batx, 
on fem moltes matèries en anglès, ja que em semblava 
una bona opció per preparar el meu futur.

En el meu cas faig el batxillerat tecnològic i faig algunes 
assignatures troncals en anglès (Ciències del Món 
Contemporani, Educació Física i Filosofia); també la 
de modalitat, que en el meu cas és Matemàtiques, i 
algunes de les matèries específiques. A segon curs 
també s’ofereixen assignatures en anglès com ara 
Biologia, Tecnologia o Química.

Em requereix molta dedicació i esforç, però amb el 
nivell d’anglès que ja tenia a 4t d’ESO no m’és difícil.

Les classes són totalment en anglès: els temaris, 
els apunts, els treballs i les proves, així que real-
ment és una immersió!

M’està agradant molt, perquè he guanyat molta segu-
retat en comunicació, tant escrita com oral. Sempre 
em feia vergonya parlar en anglès, i ara hi tinc molta 
confiança.

El meu objectiu és acabar el batxillerat, fer les PAU i 
estudiar arquitectura. M’agradaria molt fer un Erasmus 
i estic segura que l’anglès que he après a batxillerat em 
donarà un bon impuls.

English Batx
Inst. Caterina Albert
Inst. Ernest Lluch
Inst. Poeta Maragall (Artístic)

Batxillerat

BatxPro

Inst. Barcelona-Congrés
Inst. Dolors Aleu
Inst. Emperador Carles
Inst. Infanta Isabel
Inst. la Guineueta
Inst. Lluís Vives
Inst. Milà i Fontanals
Inst. Nou Barris
Inst. Poeta Maragall
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Formació professional

Famílies professionals 
Activitats físiques i esportives
Administració i gestió
Agrària
Arts gràfiques
Transport i manteniment 
de vehicles
Comerç i màrqueting
Edificació i obra civil
Electricitat i electrònica
Fusta, moble i suro
Hoteleria i turisme
Indústries alimentàries

4 escoles d’art 
públiques

EASD Deià
EA La Industrial
EASD Llotja
EA Massana

4 centres  
d’ensenyaments
esportius:

Institut de Nàutica  
de Barcelona 

Institut de l’Esport  
de Barcelona 

Institut Ferran Tallada

Inst. Anna Gironella de Mundet

Inst. Bonanova

Inst. Escola d’Hoteleria i Turisme  

de Barcelona

Inst. dels Aliments de Barcelona  

Inst. de Logística de Barcelona  

(NOVETAT)

Inst. Escola del Treball de Barcelona 

Inst. Ferran Tallada

Inst. Flos i Calcat

Inst. Jaume Balmes

Inst. Joan d’Àustria

Inst. Joan Brossa

Inst. de l’Esport de Barcelona  

Inst. La Guineueta

Inst. Lluïsa Cura

Inst. Mare de Déu de la Mercè

Inst. Miquel Tarradell

Inst. Escola Mitjans Audiovisuals

Inst. Moisès Broggi

Inst. Narcís Monturiol

Inst. Nàutica de Barcelona

Inst. Pedralbes 

Inst. Poblenou

Inst. Rambla Prim

Inst. Rubió i Tudurí 

Inst. Salvador Seguí

Inst. Tecnològic de Barcelona

Inst. Vall d’Hebron

Consulta els
centres públics

d’ensenyaments 
postobligatoris

Imatge i so
Fabricació mecànica
Química
Sanitat
Serveis socioculturals 
i a la comunitat
Imatge personal
Instal·lació i manteniment
Tèxtil, confecció i pell
Informàtica i 
telecomunicacions
Energia i aigua
Seguretat i medi ambient

Cicles formatius de grau mitjà (2 cursos) 
i de grau superior (2 cursos)

31 centres públics de 
formació professional

PFI 
Programes de formació i inserció
(1 curs) als centres d’FP

IFE 
Itineraris formatius específics (4 cursos) 
Auxiliar de Manteniment 
d’Instal·lacions Esportives
Auxiliar en Vendes i Atenció al Públic
Auxiliar en Cura d’Animals i Espais Verds
Auxiliar de Serveis de Restauració i Àpats

Cicles formatius de grau bàsic 
(2 cursos)

Ensenyaments professionals

Ensenyaments artístics

Ensenyaments esportius 
de règim especial

Cicles d’arts de grau mitjà (2 cursos) 
i de grau superior (2 cursos) 

Famílies professionals
· Arts Aplicades al Llibre
· Ceràmica Artística
· Disseny d’Interiors
· Escultura
· Joieria d’Art
· Vidre Artístic
· Arts Aplicades a la Indumentària
· Arts Aplicades al Mur
· Comunicació i Gràfica Audiovisual
· Disseny Industrial
· Esmalts Artístics
· Tèxtils Artístics

Cicles formatius:
· Futbol
· Salvament i Socorrisme
· Vela 
· Piragüisme
· Esquí
· Basquetbol
· Muntanya Mitjana

Cursos d’especialització (1 curs) 
Consulteu la contraportada

Formació professionalitzadora
(2 cursos)

Electricitat i Electrònica
Perruqueria i Estètica
Informàtica d’Oficina
Serveis Comercials
Accés i Conservació en Instal·lacions  
Esportives

FP dual
Formació professional 

en contacte directe amb les empreses

Aprenentatge actiu a l’empresa i a l’institut

aprenentatge 
a l’institut

aprenentatge 
a l’empresa

60%40%

Aprens a l’empresa en

situacions reals

Millores la teva orientació 

professional

Obtens experiència

professional

s’insereix laboralment

quan es gradua 

Formes part d’un equip

a l’empresa

Obtens una beca/contracte

amb remuneració

Què t’aporta fer un cicle en FP dual?

Situació laboral i formativa 

de les persones graduades en FP dual

busquen feinatreballen i estudientreballencontinuen estudiant

5,9% 48,7% 19,9% 25,5% 

Llança’t a l’FP dual!
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Alimentari Bouchra Belbachir
PFI Auxiliar en Establiments del Sector Carni
Institut dels Aliments de Barcelona

“El PFI t’obre moltes oportunitats 
a la vida per continuar estudiant o 
inserir-te al món laboral. Si ho faig 
bé a les pràctiques en una empresa 
real, puc aconseguir un contracte 
laboral.”

Jo soc del Marroc, i vinc d’un centre de menors de 
Melilla, on vaig estar dos anys. Des que vaig arribar a 
Barcelona, no he deixat d’estudiar i aprendre, perquè 
és el camí per a una vida digna. La meva tutora de 
l’alberg i del menjador social on estava m’ha anat 
orientant i ajudant en el camí dels meus estudis.

Primer vaig començar amb uns cursos de castellà i 
català, i després vaig continuar amb un curs de cures 
a persones grans i un curs de cambrera. En acabat, 
vaig escollir un PFI perquè és menys teòric, pots fer 
pràctiques reals en una empresa i, si funciones, et 
poden acabar fent un contracte laboral.

 Al principi em va costar molt, perquè em queda lluny 
de casa i sempre estava cansada, però ara estic molt 
motivada perquè he agafat la rutina i he vist que hi tinc 
traça. Ara vinc molt contenta i sento que he de complir 
amb la meva responsabilitat per aprendre i tirar enda-
vant tots els projectes que portem des de l’institut.

El projecte que més m’agrada és el de venda de 
productes. Cada divendres preparem diferents tipus 
de carn: hamburgueses, pollastre farcit, carn picada, 
etcètera, i baixem a la botiga de l’institut i la venem. 
M’agrada molt atendre la clientela, ajudar-los amb el 
que necessiten i després fer la caixa del que hem 
obtingut.

Quan acabi d’aquest PFI, sé que vull continuar estu-
diant, mentre ho combino amb una feina de carnis-
sera. El meu objectiu és aconseguir ser infermera o 
estar dins del món de la sanitat, perquè aquest àmbit 
també m’interessa molt, però sempre tindré aquest 
PFI per poder treballar, estudiar i mantenir-me. 

Natàlia Serrano
GM Forneria, Pastisseria i Confiteria
Institut dels Aliments de Barcelona

Soc arquitecta tècnica i vaig començar a fer pastissos 
com a afició. M’agrada tant que vaig decidir fer del meu 
hobby una professió i em vaig matricular a aquest cicle. 
Jo havia fet cursos monogràfics de curta durada, però 
vaig veure que si volia treballar en el sector necessitava 
tenir una titulació oficial.

Al grau fem mòduls pràctics a l’obrador, però també en 
fem de teòrics relacionats amb la seguretat i la higiene, 
la química dels aliments, etcètera.

Jo gaudeixo a l’obrador, perquè em permet ser molt crea-
tiva. Ja tenia una base sòlida, perquè tenia una formació 
mínima prèvia, però aquí he après competències que 
m’ajudaran a trobar feina perquè treballem molt la capa-
citat d’iniciativa, d’autonomia, de treball en equip, etcètera.

El professorat et dona molt de suport i s’involucra 
moltíssim en les teves necessitats com a aprenent. He 
fet una estada de pràctiques en un obrador de forneria i 
m’ha despertat passió per l’elaboració de pans. També 
m’ha permès aprendre especialitats de pastisseria valen-
ciana perquè el cap de l’obrador és valencià, i com que 
les pràctiques han coincidit amb la campanya de Nadal, 
m’ha permès aprendre molt més.

Quan acabi el cicle m’agradaria fer el curs d’especia-
lització de Forneria i Brioixeria, perquè em pot aportar 
molts coneixements que en el grau mitjà no hi ha temps 
d’assolir. I és clar, crec que sempre ens haurem de conti-
nuar formant, perquè cal adaptar-nos als canvis del 
sector. El meu repte és trobar feina de pastissera en un 
forn o pastisseria artesana i a la llarga m’agradaria obrir 
el meu propi negoci.

Novetat

Auxiliar de Preparació i Comercialització de Peix  
i Marisc a l’Inst. dels Aliments de BarcelonaNovetat

CE Forneria i 
Brioixeria Artesanal

Sukhdeep Sandhu Kaur
GS Processos i Qualitat en la Indústria Alimentaria
Institut dels Aliments de Barcelona

“La societat ens fa creure que només 
hi ha un sol camí i això no és cert, tots 
tenim un camí diferent i no per això 
és menys vàlid. Al llarg de la vida es 
fan molts canvis, es cometen molts 
errors, però només així és quan es 
troba el camí correcte.”

Quan vaig acabar l’ESO tenia molts dubtes, i com que 
no tenia gens clar què volia estudiar, vaig fer el batxi-
llerat social i, per inèrcia, vaig començar la carrera 
d’Educació Primària. Només vaig durar-hi un any; vaig 
adonar-me que no m’agradava, que estava desmoti-
vada i que no estava trobant el que esperava; em van 
decebre molt les assignatures i els professors.

Llavors vaig estar un any treballant en el negoci fami-
liar, que era un supermercat, i allà vaig adonar-me de 
la meva vocació. M’interessaven molt els processos 
dels productes, les retirades de lots que estaven 
defectuosos i el perquè de la qualitat dels aliments. 
Llavors em va cridar molt l’atenció una notícia sobre el 
problema de la tonyina, que estava contaminada i que 
tenia microorganismes, i vaig quedar fascinada.

Com que no havia fet el batxillerat científic no podia 
accedir a una carrera universitària, així va ser com vaig 
començar a buscar pel web de Gencat un grau supe-
rior relacionat amb la qualitat dels productes alimen-
taris i vaig descobrir aquest.

Estic molt contenta del grau que estic cursant, perquè 
ha complert les meves expectatives de formar-me 
com a tècnica de laboratori en un àmbit més genèric. 
En aquests dos anys he après sobre processos en la 
indústria alimentària, la seguretat, la normativa, el labo-
ratori i les diferents anàlisis de química i microbiologia.

A més a més, estic realitzant pràctiques duals a 
una empresa de greixos i margarines, on aprenc a 

fer anàlisis molt més específiques i amplio el meu 
coneixement. Les pràctiques duals em permeten 
passar moltes més hores a l’empresa que al centre. 
La tutora i els companys m’ajuden molt, em formen i 
m’han donat moltes responsabilitats, capacitant-me 
per treballar com qualsevol altra persona de la 
companyia. Jo considero que vaig a treballar i no a fer 
pràctiques. De fet, quan acabi sé que puc tenir feina, ja 
que hi ha molta oferta laboral en aquest sector, perquè 
la qualitat dels aliments cada cop és més important 
per a les empreses.

Tot i això, quan acabi aquest cicle vull donar-me el meu 
temps per reflexionar, però tinc clar que vull seguir estu-
diant perquè la formació és bàsica i ens acompanya 
tota la vida per estar sempre actualitzats. Tinc la idea 
de fer la carrera de Ciències i Tecnologia dels Aliments, 
però vull tenir-ho molt clar abans de començar.

Personalment, era molt reticent i tenia una idea molt 
equivocada de la formació professional, i també 
pensava que amb la carrera ja no hauria d’estudiar 
més i que podria inserir-me ràpidament al món laboral, 
però m’he adonat que no és així. Ara sento que he fet 
un camí diferent del que marca la societat, i no passa 
res, sembla que només hi hagi d’haver l’opció de fer 
batxillerat i carrera universitària, i no és cert. Els joves 
amb 16 anys no estem preparats per saber el que 
volem, per això hem de poder canviar, equivocar-nos 
i descobrir què ens agrada i què no per poder trobar 
cadascú el seu camí. I jo estic molt contenta d’haver 
descobert el meu.

Alimentari

Cicles formatius de 
l’Institut dels Aliments  
de Barcelona

PFI
Auxiliar en Establiments del Sector Carni
Auxiliar de Preparació i Comercialització de 
Peix i Marisc

CFGM 
Comercialització de Productes Alimentaris
Elaboració de Productes Alimentaris
Forneria, Pastisseria i Confiteria

CFGS 
Dietètica
Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària

Cursos d’especialització
Forneria i Brioixeria Artesanal
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Alex Cosano Gascó
GM Sistemes Microinformàtics i Xarxes
Institut Poblenou

Marc Valero
CE Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies 
de la Informació
Institut Tecnològic de Barcelona

Vaig acabar el GS Administració de Sistemes Informàtics 
i Xarxes i no trobava feina. Una de les professores del 
meu centre em va parlar del curs d’especialització en 
Ciberseguretat i em va interessar.

El cicle et dona una base per aplicar estratègies de segu-
retat en els sistemes d’informació realitzant diagnòstics 
de ciberseguretat, identificant vulnerabilitats i implemen-
tant les solucions necessàries. Vam aprendre a funcionar 
com un Red Team, identificant eines que poden vulnerar 
sistemes informàtics a través de comandaments. És 
l’equivalent a fer una auditoria de seguretat informàtica 
per contrastar la robustesa del sistema informàtic de 
l’empresa.

D’altra banda, també vam aprendre a identificar incidents 
de ciberseguretat. Es tracta de posar en marxa el Blue 
Team, un centre d’operacions que detecta els serveis 
crítics més vulnerables. Per fer tot això utilitzàvem plata-
formes amb màquines virtuals, on simulàvem casos reals 
i fèiem projectes de simulació de xarxes informàtiques per 
saber com protegir-les. És un curs exigent perquè hi ha 
conceptes nous que demanen molta dedicació. De fet, 
penso que és l’ensenyament al qual he hagut de dedicar 
més esforç i hores d’estudi. També m’he hagut d’espavilar 
en anglès, ja que el 90% de la documentació amb què 
treballes està en anglès.

Amb el CE vaig fer pràctiques en una empresa. Allà vaig 
adonar-me de tot el que encara em queda per aprendre. 
També em va servir per valorar el treball en equip, 
perquè necessites el suport de la resta de companys 
per resoldre moltes situacions. En acabar les pràctiques 
em van oferir quedar-me a treballar i estic molt content. 
És un sector on falten molts professionals i hi ha molta 
demanda de servei per part de les empreses.

“Estic molt satisfet amb l’opció que he 
escollit, perquè respon perfectament 
a les meves expectatives. Jo volia 
endinsar-me en el món dels ordinadors, 
i aquí estic aprenent moltíssim.” 

A l’ESO ja tenia clar que volia fer uns estudis 
relacionats amb la informàtica. A 3r d’ESO ja vaig 
començar a buscar informació dels cicles d’aquest 
àmbit, perquè sabia que al batxillerat no hi ha 
assignatures relacionades amb la informàtica. Estic 
molt satisfet amb l’opció que he escollit, perquè 
respon perfectament a les meves expectatives. Jo 
volia endinsar-me en el món dels ordinadors, i aquí 
estic aprenent moltíssim.

A primer curs aprenem a desmuntar i muntar els 
components d’un ordinador i a fer instal·lacions de 
xarxes. També aprenem a fons els programaris que 
s’utilitzen a les empreses, com Word o Excel, o de 
suport als clients.

A segon curs estem tractant temes de seguretat en 
ordinadors, que és un tema clau per a les empreses, 
perquè pot afectar els seus servidors i el funcionament 
dels seus sistemes d’informació.

També tractem una mica de programació, que és una 
de les matèries que més m’agrada, tot i que això es 
tracta més al grau superior. Ben aviat començaré a 
fer pràctiques en una empresa d’informàtica que té 
un taller i hi podré aplicar tot el que he après sobre 
muntatge de maquinari. Quan acabi el grau mitjà 
probablement faré un grau superior d’informàtica, però 
encara no sé quin.

Amandeep Singh Punjab
PFI Muntatge i Manteniment d’Equips Informàtics
Institut Pedralbes

“El PFI em permet aprendre de 
manera més pràctica i està més 
enfocat al món real i laboral.” 

Soc de Punjab, de l’Índia, allà vaig estudiar fins a 1r 
d’ESO i en venir cap aquí vaig continuar els meus 
estudis, però quan vaig arribar a 3r d’ESO em va 
costar molt, especialment per la llengua, i vaig 
suspendre. Aleshores, l’orientador de l’institut em 
va informar sobre els PFI; de seguida em van cridar 
l’atenció perquè eren molt més pràctics i enfocats 
al món laboral.

Sempre m’ha interessat molt el món tècnic, i per 
això vaig triar mecànica o informàtica. Finalment, 
em van donar accés a aquest PFI de Muntatge 
i Manteniment de Xarxes i estic molt motivat. 
M’agrada perquè els professors s’expliquen molt 
bé i amb els companys hem fet molta pinya en tenir 
tots una situació de vida similar.

Estic entusiasmat perquè la setmana que ve 
començo les pràctiques en una empresa, on estaré 
dos mesos aprenent en situacions reals. Aquest 
PFI té moltes sortides laborals, perquè falten molts 
informàtics. Quan acabi tinc clar que vull continuar 
estudiant un grau mitjà, un grau superior i accedir a 
la universitat per fer Informàtica, mentre combino els 
estudis amb una feina ja relacionada amb el sector.

Anna Nicolás Fernández
GS Desenvolupament d’Aplicacions Web (DAW)
Institut Jaume Balmes

“No tingueu por d’equivocar-vos, he estat 
5 anys fent una carrera que després 
no m’ha agradat. I què ha passat? Res, 
he canviat al que realment m’agrada, 
perquè mai és massa tard per canviar i 
tothom té dret a equivocar-se.” 

En acabar el batxillerat tecnològic, per inèrcia vaig voler 
fer una carrera i em vaig apuntar a Enginyeria Industrial. 
Hi vaig estar 5 anys, i vaig arribar fins a 3r curs, que 
va ser quan em vaig adonar que les assignatures 
específiques que fèiem no m’agradaven i que el que més 
m’apassionava era la poca programació que tocàvem. 

De sobte, ho vaig tenir clar, i vaig decidir deixar la 
universitat i canviar-me a aquest grau superior de 
Desenvolupament d’Aplicacions Web. Així doncs, no 
tingueu por d’equivocar-vos a escollir el vostre futur 
professional, perquè mai és massa tard per canviar al 
que t’agrada, i tothom té dret a equivocar-se.

El que més valoro d’aquest cicle és que es dona molta 
més importància i pes a la part pràctica perquè, realment, 
és la que farem servir al món laboral, i no tant als 
exàmens, com em passava a la carrera. 

També estic encantada de les pràctiques que faig en una 
empresa real, jo estic a IThinkUPC, on m’estan ensenyant 
i formant de manera molt competent amb programació 
més tècnica i actualitzada. A més a més, tinc moltes 
possibilitats de quedar-m’hi i vull fer visible que les dones 
i les persones trans també tenim oportunitats d’estudiar i 
d’inserir-nos al món laboral del sector STEM i informàtic.

Digital

On pots estudiar cicles de l’àmbit digital?

Inst. Escola del Treball de Barcelona
Inst. Jaume Balmes
Inst. Joan d’Àustria
Inst. La Guineueta
Inst. Mare de Déu de la Mercé
Inst. Pedralbes
Inst. Poblenou
Inst. Tecnològic de Barcelona

Cusos d’especialització de l’àmbit digital:

CE Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies de la Informació 
CE Intel·ligència Artificial i Big Data 
CE Desenvolupament de Videojocs i Realitat Virtual 

Digital
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David Gil Giménez
GS Mecatrònica Industrial
Institut Anna Gironella de Mundet

Quan vaig acabar el batxillerat tecnològic, vaig fer les 
PAU i vaig entrar a la universitat a fer Enginyeria Mecà-
nica. La veritat és que no va ser el que m’esperava, i 
vaig buscar alternatives als cicles de grau superior. Vaig 
descobrir que el GS Mecatrònica Industrial tenia molta 
relació amb la mecànica, que sempre m’havia agradat. 
És un cicle que m’ha sorprès perquè toques moltes 
àrees com ara pneumàtica, mecànica, electricitat, auto-
matismes i et dona una base per descobrir què t’agrada 
i després especialitzar-te.

El que més m’agrada del segon curs és el mòdul de 
projecte, en què estem fent una gravadora de circuits 
elèctrics. Ens hem d’organitzar entre nosaltres, demos-
trar que som capaços de treballar en equip i de resoldre 

problemes. La diferència principal que trobo amb el 
primer curs que vaig fer a la universitat és que al cicle 
tot és molt més aplicat i més real. Des del primer dia 
ja baixes al taller i experimentes amb materials; a la 
universitat tot era teòric. Estic fent pràctiques en una 
empresa farmacèutica i fem el manteniment de les 
línies de producció. Fem el seguiment de la producció i 
identifiquem els possibles problemes que sorgeixin, i el 
tutor m’ajuda a entendre com solucionar-los. Estic molt 
content a les pràctiques perquè hi ha molt bon ambient i 
hi estic aprenent molt. Quan acabi les pràctiques m’agra-
daria continuar treballant en aquesta empresa, però 
també vull seguir estudiant; potser tornar a la universitat 
o bé fer el GS Automatització i Robòtica Industrial. 

Yoliber Roberto del Castillo Pérez
PFI Auxiliar de Reparació i Manteniment  
de Vehicles Lleugers
Institut Mare de Déu de la Mercè

motivadores, el professorat sempre t’ajuda i confia en 
tu. Sento que puc participar molt a classe i em sento 
ben valorat com a alumne.

Aviat faré pràctiques en un taller de cotxes, i en 
tinc moltes ganes per poder posar en pràctica tot 
el que estic aprenent. Quan acabi, vull fer el GM 
Electromecànica de Vehicles i en un futur vull treballar 
en un taller de mecànica general. 

“Sento que puc participar molt a 
classe i em sento ben valorat com a 
alumne.” 

Vaig arribar a Barcelona fa un any i mig. L’ESO em va 
costar perquè tenia dificultats amb l’idioma, i la meva 
tutora em va recomanar que fes un PFI orientat a una 
professió. A mi sempre m’ha agradat la mecànica: 
sempre m’he preguntat com es construeixen les 
coses i què les fa funcionar. Per això vaig pensar que 
em podria interessar un PFI dedicat a al món de la 
mecànica, i la veritat és que no em vaig equivocar. A 
més a més de mecànica, també aprenem electricitat, 
planxisteria i mecanitzat. Jo gaudeixo més muntant 
i desmuntant peces dels motors, però reconec que 
m’ho passo bé a totes les classes perquè són molt 

Industria avançada 
intel·ligent 

Tomás Rodríguez Oliveira
GM Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques
Institut Rambla Prim

Vaig repetir 4t i quan vaig acabar l’ESO no estava 
motivat per continuar estudiant. És per això que em 
vaig posar a treballar de cambrer. Després d’uns mesos 
treballant, la meva mare em va animar a continuar 
estudiant i vaig buscar un cicle que m’agradés. Vaig 
trobar que aquest cicle em permetia desenvolupar la 
meva part social, de tractar amb la gent, però també 
d’aprendre un ofici molt pràctic.

A primer curs vaig gaudir molt amb les instal·lacions 
fotovoltaiques i també al taller de pneumàtica. El 
professorat ens dona molt suport i aprenem en aules 
especialitzades fent casos molt pràctics.

El cicle m’ha servit per aprendre que, sense esforç, 
no hi ha recompensa. Ara estudio amb la motivació 
d’aprendre un ofici que m’agrada i sé que quan acabi 
tindré feina assegurada.

A segon curs he començat a fer pràctiques en una 
empresa on aprenc a fer instal·lacions elèctriques. 
M’agrada anar a les pràctiques, perquè aplico tot el que 

fem a classe, i sempre hi ha situacions diferents i cal 
trobar una solució que no sempre és òbvia.  

Estic pensant a treure’m el carnet de conduir per 
poder tenir autonomia i poder desplaçar-me per anar a 
treballar. Quan acabi, potser faig un altre cicle de grau 
mitjà i el compagino amb una feina d’instal·lador. 

Cicles relacionats de l’àmbit Indústria 
Avançada Intel·ligent:

GM Manteniment Electromecànic
GM Instal·lacions de Telecomunicacions
GS Automatització i Robòtica Industrial
GS Electromedicina Clínica
GS Manteniment Electrònic
GS Mecatrònica Industrial

PFI relacionats:

Auxiliar de Fabricació Mecànica i d’Ajust i Soldadura
Auxiliar de Fabricació Mecànica i Instal·lacions Electrotècniques
Auxiliar de Manteniment d’Embarcacions Esportives i d’Esbarjo
Auxiliar de Manteniment i Reparació de Vehicles de Mobilitat 
Personal
Auxiliar de Reparació i Manteniment de Vehicles Lleugers

Atres cursos d’especiliatzació:

CE Fabricació Additiva   
CE Modelatge de la Informació en la Construcció BIM  
CE Manteniment de Vehicles Híbrids i Elèctrics

Daniel Raquena Cano
Curs d’Especialització en Fabricació Intel·ligent
Institut Escola del Treball de Barcelona

Vaig començar batxillerat, però no em va agradar 
perquè era molt genèric i teníem assignatures molt 
teòriques, jo soc una persona que aprèn amb la 
pràctica i no encaixava en aquest sistema. Sempre he 
sigut un bon estudiant, però la pressió dels exàmens, 
l’exigència i la càrrega teòrica m’estaven causant molt 
d’estrès i vaig decidir deixar-ho a segon curs.

Llavors vaig buscar un grau mit jà de gestió 
administrativa, perquè des dels 13 anys que estava 
interessat en el món de l’eCommerce i el dropshipping. 
Em va agradar molt perquè era molt pràctic i vaig 
aprendre moltíssim. Després vaig decidir canviar 
una mica la meva trajectòria i continuar amb el GS 
d’Automatització i robòtica industrial, el meu cosí és 
un gran referent i ell és enginyer i vaig veure que podia 
ser una bona sortida. L’experiència va ser genial, vaig 
fer pràctiques a una estació d’enginyeria i em van servir 
moltíssim per aprendre com un professional i a madurar 
personalment. Vaig quedar-me a treballar 11 mesos 
més després per acabar el projecte en el qual estava, 
i va ser una passada.

En acabat, vaig començar GS de Mecatrònica, però no 
estava motivat i ho vaig deixar. Finalment, remenant per 
Gencat vaig veure aquest curs d’especialització i era 

just el que estava buscant. Estic molt content i sorprès 
amb tots els continguts que estic aprenent, és un curs 
molt potent i competent. A més m’he apuntat al curs 
Erasmus i faré les pràctiques a Alemanya o Polònia, 
encara m’he d’acabar de decidir, i estic molt content. 

La meva trajectòria estudiantil és molt diversa, i la 
majoria diria que fora del que has de fer per a ser 
acceptat socialment, però és el camí correcte per a 
mi, perquè és el que m’agrada i el que em fa feliç. Jo 
he provat diferents opcions i m’he equivocat diverses 
vegades, no obstant això he après dels errors i trobo 
que han sigut necessaris per a poder trobar el camí 
correcte i arribar allà on vull.

Industria avançada 
intel·ligent 
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Dan Josende Casals
GM Forja Artística
Escola d’Art Llotja

“La forja et permet fer les teves 
pròpies creacions acompanyat dels 
consells del professorat, que sempre 
et fa sortir de la teva zona de confort 
i treu el millor de tu.” 

Quan cursava 3r d’ESO, la meva tutora em va 
proposar fer un PFI de soldadura i em va semblar una 
bona opció, perquè ja havia repetit 2n d’ESO i no volia 
repetir 3r. En aquest PFI vaig tenir un tutor que em va 
donar molt de suport i em transmetia molta passió 
per tot el que feia. Allà vaig aprendre a fer servir un 
bufador i a aplicar-lo al món artístic. Així va ser com 
em vaig interessar per la forja i vaig començar a 
aprendre diferents tècniques tant de dibuix artístic, 
com de dibuix tècnic, volum, textures, etcètera.

La forja et permet fer les teves pròpies creacions 
acompanyat dels consells del professorat, que 
sempre et fa sortir de la teva zona de confort i treu el 
millor de tu. També tens molt suport dels companys 
i es crea un ambient d’equip de treball molt bo. És un 
cicle que et permet desenvolupar un procés creatiu, 
des de la idea, passant pel dibuix, el prototip en 3D, 
la realització a escala i finalment, els acabats.

M’agradaria seguir formant-me, i potser faig un GS 
de Joieria Artística per continuar la meva formació 
personal en el món artístic. 

Indústries creatives i art

“No és un cicle exclusivament per ser 
DJ, perquè té una part important de 
tractament d’imatges, on fem servir 
programes específics com Photoshop 
o Illustrator.” 

A l’ESO m’agradava tot el que estava relacionat amb la 
cultura audiovisual, especialment la creació d’imatges. 
Vaig estar pensant de fer el batxillerat, però em vaig 
decidir per fer uns estudis més especialitzats per 
endinsar-me en el món de la imatge, que era el que 
realment volia aprendre. El cicle de Vídeo, Discjòquei i 
So em va atraure perquè té matèries relacionades amb 
el tractament d’imatges, però el cert és que m’ha fet 
descobrir altres àmbits, com ara la creació de so i la 
il·luminació, que també m’agraden.

No és un cicle exclusivament per ser DJ, perquè té 
una part important de creació d’imatges, on fem servir 
programes específics com Photoshop o Illustrator.

Aprenem per projectes en aules específiques per fer 
pràctiques de preproducció de so, d’edició d’imatges i 
de muntatge d’objectes de so en escenaris.

Fa poc que he començat a fer les pràctiques en un 
institut i m’encarrego de portar la part gràfica de la 
pàgina web del centre, fent propostes d’animacions 
i de contingut.

Quan acabi aquest cicle vull continuar estudiant i fer el 
GS d’Il·luminació i Captació d’Imatges. El meu somni 
és dedicar-me a la fotografia.

Thaís Martínez Barrientos
GM Vídeo, Discjòquei i So
Institut Mare de Déu de la Mercè

Helena Martí Barragán
GS Animació en 3D, Jocs i Entorns Interactius
Institut Escola Mitjans Audiovisuals

“Al principi em sentia insegura perquè 
jo venia de l’àmbit científic i no tenia 
experiència en 3D, però ràpidament 
vaig anar guanyant confiança gràcies a 
totes les classes pràctiques que fem.” 

Després de fer el batxillerat científic vaig fer el 1r curs del 
grau de Bioquímica. Al final del 1r curs em vaig adonar 
que no m’omplia i que no em feia sentir bé. Aleshores 
em vaig preguntar què era el que realment m’agra-
dava. Jo ja dibuixava pel meu compte i m’agradaven 
molt els videojocs, així que vaig veure que el cicle de 
GS Animació en 3D, Jocs i Entorns Interactius podia 
donar resposta a la meva inquietud. Al principi em sentia 
insegura perquè jo venia de l’àmbit científic i no tenia 
experiència en 3D, però ràpidament vaig anar guanyant 
confiança gràcies a totes les classes pràctiques que fem. 

El cicle és realment el que m’esperava: una introducció 
al món del disseny 3D i als videojocs. He après la base 
d’aquest àmbit i l’he pogut aplicar en la realització de 
projectes de videojocs gaudint especialment en tota la 
part de preproducció: conceptualització del joc, disseny 
de l’estètica dels models, dels mapes i la programació 
del videojoc en si. És un cicle que et permet desenvo-
lupar les habilitats de treball en equip, la creativitat i la 
resolució de problemes.

Gràcies al cicle vaig fer una estada de pràctiques de 
383 hores en una empresa per dissenyar un museu 
virtual, creant escenaris 3D per a un espectacle que 
es va projectar en una catedral. Va ser la meva primera 
experiència laboral i hi vaig poder aplicar tot el que vaig 
aprendre en la gestió de projectes a EMAV. Quan vaig 
acabar les pràctiques em van oferir un contracte de 
mitja jornada, que compagino amb un grau de Disseny 
Gràfic per complementar els meus coneixements. 

Samuel Colominas Bigorra
GS Tècniques Escultòriques
Escola d’Art Massana

cicle GS Tècniques Escultòriques, que és tècnicament 
exigent i em permet desenvolupar la meva creativitat i 
complementar els coneixements que tenia en animació.

Vaig començar aquest grau per satisfer una curiositat 
personal, però ara veig que puc ser molt feliç com a 
escultor.

Són uns ensenyaments molt intensos que requereixen 
paciència per aprendre totes les tècniques, però també 
t’ofereixen molta llibertat per expressar-te i et permeten 
implicar-t’hi emocionalment.

Recomano el cicle a qui se senti atret per les habilitats 
manuals, per treballar la forma, el volum i per la creació 
personal.

Abans d’acabar el curs faré una estada de pràctiques en 
un taller d’un escultor, i també he demanat una estada 
Erasmus per fer pràctiques a Roma.

No tinc el futur decidit, però una sortida que m’atrau és 
aplicar l’escultura al món de l’escenografia. 

“Vaig començar aquest grau per 
satisfer una curiositat personal, però 
ara veig que puc ser molt feliç com a 
escultor.” 

A batxillerat em vaig decidir per la modalitat escènica, i 
en acabar vaig matricular-me a un GS d’Animació 2D/3D 
orientat a videojocs. Després de treballar un temps com 
a autònom en temes d’animació, vaig pensar d’orien-
tar-me cap a un àmbit més artesanal. Vaig descobrir el 

Cicles de grau mitjà de l’àmbit 
d’Indústries Creatives i Art:

GM Decoració Ceràmica 
GM Encastats 
GM Forja Artística 
GM Impressió Gràfica 
GM Reproduccions Artístiques en Fusta 
GM Revestiments Murals 
GM Serigrafia Artística

Itineraris de continuïtat

GM Vídeo, Discjòquei i So  
GS Il·luminació i Captació d’Imatges
GS So per a Audiovisuals i Espectacles 
GM Assistència al Producte Gràfic Imprès, 
perfil Fotografia

Escoles d’art amb cicles formatius de grau superior:

EA Deià
EA La Industrial
EA Llotja
EA Massana

Indústries creatives i art
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Yeniss Rubio García
GM Gestió Administrativa
Institut La Guineueta

Bella Igue Blessing
PFI Auxiliar de Vendes, Oficina i Atenció al Públic 
Institut Poblenou

“Primer descobreix què t’agrada 
i què t’interessa, informa’t bé i no 
tinguis por de provar-ho.”

Durant l’ESO vam tenir diferents sessions infor-
matives i orientatives on alguns alumnes venien 
a explicar les seves experiències. Em vaig adonar 
que els que parlaven de batxillerat no m’atreien 
gens, i que els continguts que s’aprenien eren molt 
genèrics, amb assignatures que no eren del meu 
interès.

A mi sempre m’havia interessat molt el món de les 
empreses i l’ofimàtica, i vaig preguntar a uns cosins 
que havien fet aquest cicle i el superior i me’l van 
aconsellar molt. La veritat és que sento que he 
encertat de ple amb la meva vocació.

El cicle és molt complet i et prepara pel món 
professional. Amb les pràctiques estic molt 
content, estic fent la modalitat dual i passo la major 
part de les hores a l’empresa i no a l’institut. El meu 
tutor de pràctiques és genial, li agrada que inves-
tigui i aprengui per mi sol, que reflexioni i tingui 
autonomia. Sovint em planteja diferents missions i 
vol que les aconsegueixi per mi sol, tal com ho faria 
en una empresa en el món laboral real.

El cicle m’està agradant molt, sobretot els 
programes d’ordinador i l’ofimàtica, perquè puc 
aplicar aquests coneixements a les pràctiques i 
fins i tot en el meu dia a dia. En el futur tinc clar 
que vull continuar estudiant, faré el cicle superior 
d’Administració i Finances i després el grau en 
Administració i Direcció d’Empreses.

“És molt important estudiar per 
poder ser autònoma, independent i 
autosuficient. Si tens l’oportunitat de 
fer allò que realment t’agrada i que 
et surt del cor, no ho dubtis, perquè 
és la clau per a tenir motivació i 
aconseguir-ho.” 

Vaig venir de Nigèria amb 14 anys, i vaig fer un curs 
de català en un centre d’adults perquè no tenia 
l’idioma per poder estudiar l’ESO. Un cop acabat em 
van fer una orientació i em van aconsellar que, si volia 
continuar estudiant, podia fer un PFI. Per mi, estudiar 
és molt important, perquè m’oferirà la possibilitat de 
ser autònoma, independent i autosuficient, sense 
dependre de ningú.

Vaig escollir el PFI de Vendes, Oficina i Atenció 
al Públic perquè m’agrada molt treballar amb les 
persones i ajudar-les a escollir si estan indecises. 
D’aquí a dues setmanes començaré les pràctiques en 
una botiga de roba, i estic molt emocionada perquè 
la moda és un sector que m’interessa molt. A més, si 
ho faig bé, sé que tinc possibilitats de quedar-me a 
treballar allà.

En un futur sé que vull continuar estudiant, per 
formar-me al màxim i aconseguir arribar allà on vull. 
Encara no tinc clar si vull fer disseny de moda o química, 
sé que són molt diferents, però prendré la decisió 
correcta quan sigui el moment. La meva família està 
molt contenta, perquè vull ser una dona independent i 
empoderada, i amb els estudis sé que ho aconseguiré.

El proper curs 2022-2023 iniciarà la seva activitat l’Ins-
titut de Logística de Barcelona. Aquest nou centre 
oferirà la formació professional relacionada en l’àmbit 
logístic i d’internacionalització de l’empresa, amb titula-
cions de les famílies professionals de Comerç i Màrque-
ting, Administració i Informàtica i Comunicacions.

Catalina Grimalt Falcó
Subdirectora General d’Organització i Recursos Interns
Autoritat Portuària de Barcelona

Jose Antonio Vázquez
Director
Institut de Logística de Barcelona

El Port de Barcelona  ja té un centre de formació. 
Quines formacions es fan al port i quin tipus 
d’alumnes són els que s’hi interessen?

De fet a l’àmbit territorial del port hi ha l’Escola Europea 
Intermodal Transport, l’Institut de Barcelona de Nàutica 
i la Facultat de Nàutica. A més les diferents associa-
cions que componen el món portuari també disposen 
de formacions professionalitzadores i/o habilitadores.  
Per aquestes escoles hi passen tant alumnes nacio-
nals com internacionals sobretot provinents dels conti-
nents americà i africà. Per l’escola Europea Intermodal 
transport a més hi passen cada any amb la formació 
“Forma’t al Port” els estudiants de formació profes-
sional  que cursen estudis relacionats amb la logística. 
Tot i aquesta oferta existent, l’entorn canviant , l’auto-
matització i la digitalització així com l’aposta del Port de 
Barcelona en el seu conjunt per la transició energètica i 
reducció d’emissions fan que es detecti una mancança 
generalitzada de certs perfils professionals vinculats a 
aquests àmbits. Així mateix en un sector on el comerç 
exterior és la font de la majoria de transaccions comer-
cials també es detecta una necessitat de professionals 
amb alts coneixements d’idiomes estrangers especial-
ment l’anglés i no podem oblidar que ja des de fa uns 
anys s’estan detectant certs desajustos entre oferta i 
demanda de determinats perfils professionals com és el 
cas dels especialistes mecànics, transportistes, opera-
dors de tràfic logístic (consignataris, transitaris principal-
ment) i especialistes informàtics.

 
Quines oportunitats laborals poden trobar els futur 
alumnes de l’ILB al Port de Barcelona?

Al port, la principal infraestructura de Catalunya, tenim 
com a objectiu tenir 40.000 persones treballant de 
manera habitual  al 2025 , actualment no arribem als 
36.000. Molts d’aquest llocs seran de nova creació i estan 
molt relacionats amb la logística marítima, aspectes com 

la sostenibilitat i la reducció de la petjada ambiental , la 
digitalització, automatització i adopció de noves tecno-
logies en l’àmbit portuari i el reajustament que està vivint 
el sector fruit de la pandemia i de les pròpies disrup-
cions generaran aquestes noves necessitats. D’altra 
banda s’està produint un important relleu generacional 
en ocupacions més tradicionals des de especialistes 
mecànics fins a administratius especialitzats en logística 
que s’hauran de cobrir en un futur molt proper. El model 
de formació professional dual encaixa perfectament per 
poder cobrir aquestes necessitats sectorials.

L’Institut de Logística de Barcelona és un vell somni 
de tota la comunitat portuària i llargament anhelat, ja 
que donarà resposta a les necessitats de més de 500 
empreses que operen al port i que contracten al voltant 
de 37.000 llocs de treball directes.

El Port de Barcelona és un rerepaís innovador, forma 
part dels ports intel·ligents (Rotterdam, Hamburg, Los 
Angeles, Corea) i genera importants fluxos d’importació 
i exportació que reverteixen en alt valor afegit per a l’eco-
nomia del país. Segueix l’estela d’altres ciutats, com ara 
Rotterdam, que ja tenen la seva escola professional al 
mateix port.

D’una manera innovadora, aproparem la realitat de l’em-
presa al centre i la del centre a l’empresa, com a part de 
la xarxa d’activitats empresarials i logístiques, per formar 
futurs professionals de Transport i Logística, Comerç 
Internacional, Administració i Finances i Administració 
de Sistemes Informàtics amb perfil de ciberseguretat.

El centre s’ubica en el marc privilegiat del Port de Barce-
lona. Aquest entorn és altament motivador per a la 
formació dual, generador de talent, innovació i recerca 
aplicada, per a l’alumnat, les empreses i per al conjunt 
del projecte educatiu de la ciutat de Barcelona i del país.

Institut de Logística de Barcelona Activitats empresarials  
i logístiques

Itinerari possible:
GM Gestió Administrativa  
GS Administració i Finances

Itinerari possible:
PFI Auxiliar de Vendes 
GM Activitats Comercials

Oferta formativa:
PFI Auxiliar de Comercialització de Productes i Logística
GM Activitats Comercials perfil Logística
GM Sistemes Microinformàtics i Xarxes
GM Gestió Administrativa
GS Administració i Finances
GS Comerç Internacional
GS Transport i Logística
GS Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes perfil 
Ciberseguretat
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Núria Cebrián Jiménez
GS Comerç Internacional
Institut Lluïsa Cura

“L’Erasmus m’ha donat l’oportunitat 
de practicar l’anglès i desenvolupar 
les meves competències digitals, ja 
que vaig haver d’aprendre a gestionar 
el web de l’empresa.” 

Vaig fer el batxillerat social i volia entrar a un grau de 
Comptabilitat, però per unes dècimes no vaig entrar-hi, 
així que vaig buscar alguns cicles relacionat amb el 
comerç i en els quals pogués aprendre sobre comp-
tabilitat. És així com vaig matricular-me al cicle de 
Comerç Internacional i la veritat és que ara gaudeixo 
molt amb tots els mòduls relacionats amb el màrque-
ting i l’estadística. És un cicle que et prepara per plani-
ficar i gestionar operacions de comerç internacional, 
des de la recerca de clients a la realització d’un pla 
de màrqueting internacional per exportar els teus 
productes, i, evidentment, tota la gestió de documen-
tació internacional.

En aquest cicle, els idiomes són molt importants, i a 
part de l’anglès aprenem una segona llengua: en el 

Oriol Gómez Priu
GS Transport i Logística 
Institut Joan Brossa

“Gràcies a la formació dual aprenc 
en un entorn real i aplico tot el que 
aprenem a l’institut.” 
Arran de la pandèmia em vaig quedar en ERTO i 
vaig decidir reorientar la meva carrera professional. 
Sempre m’havia interessat l’àmbit de la logística i 
vaig llançar-me a fer el GS Transport i Logística. He 
descobert que és un títol que t’obre la porta a molts 
subsectors: logística, aprovisionament, gestió duanera 
i transport intermodal, és a dir, l’organització del trans-
port marítim, aeri, ferroviari i terrestre.

Actualment estic fent la formació dual en una empresa 
internacional que fa grupatges. Contractem espais de 
càrrega en vaixells que cobreixen rutes internacionals 
entre Europa i l’Àsia, i també rutes terrestres amb 
camions per Europa. Gràcies a la formació dual aprenc 
en un entorn real i aplico tot el que aprenem a l’institut. 
És un repte, perquè aprenc amb clients que són reals 
i no hi ha marge d’error. És una gran responsabilitat 

que requereix ser molt organitzat i saber treballar en 
equip. També és important ser competent en diferents 
idiomes. En el meu cas estudio anglès i francès a l’ins-
titut i no descarto continuar aprenent altres idiomes.

Recentment he participat en un projecte Erasmus i 
això m’ha permès conèixer el port de Constanta, a 
Romania, això sí, en format en línia, ja que les restric-
cions de la covid no ens van permetre viatjar. De totes 
maneres vaig poder fer una immersió en anglès!

Quan acabi el cicle m’agradaria continuar treballant 
en aquesta empresa, perquè el sector logístic és un 
sector en creixement. 

meu cas és l’alemany, i en dos anys ja tinc un nivell per 
tenir una conversa bàsica però m’agradaria continuar 
estudiant-lo a l’EOI.

Gràcies al programa Erasmus he participat en una 
mobilitat virtual i he pogut fer pràctiques en una 
empresa de Malta. M’he encarregat de gestionar 
les xarxes socials de l’empresa seguint el seu pla de 
comunicació internacional. L’Erasmus m’ha donat 
l’oportunitat de practicar l’anglès i desenvolupar 
les meves competències digitals, ja que vaig haver 
d’aprendre a gestionar el web de l’empresa.

Quan acabi el cicle m’agradaria continuar estudiant i 
fer el cicle de GS Transport i Logística, en el qual em 
convaliden un curs sencer, així que en tres anys hauré 
obtingut dues titulacions.

Cicles relacionats

GS Transport i 
Logística 

Centres on pots estudiar  
Comerç Internacional

Inst. de Logística de Barcelona
Inst. Lluïsa Cura
Inst. Poblenou

Activitats empresarials  
i logístiques

Lucas Gil Barbancho
GS Energies Renovables
Institut Escola del Treball de Barcelona

“En el cicle ens preparen per treballar 
i saber desenvolupar-nos en el món 
laboral. Al batxillerat ens preparaven 
per superar les PAU.” 

Vaig fer el batxillerat en plena pandèmia i em va costar 
força seguir el curs. Vaig aprovar, però la nota que vaig 
treure a les PAU no va ser suficient per fer Fisioteràpia, 
que era el grau que volia fer. Aleshores vaig buscar cicles 
de grau superior i em va atraure aquest cicle d’Energies 
Renovables, perquè crec que el món necessita fer un 
replantejament sobre la gestió de les fonts d’energia.

És un cicle on aprenem específicament el funcionament 
de l’energia eòlica i fotovoltaica. Ens centrem molt en 
el muntatge i la gestió de cada una d’aquestes ener-
gies i posem en pràctica coneixements relacionats amb 
l’electricitat i la física. L’assignatura que més m’agrada 
és Energia Eòlica, perquè em permet entendre com es 
genera l’energia i com es pot transportar, però també 
m’agrada la Fotovoltaica, perquè estem estudiant com 
funcionaria un sistema d’autoconsum amb plaques 
solars per no dependre tant d’altres energies.

Treballem per projectes: per exemple, fem càlculs sobre 
la generació d’energia d’un aerogenerador que instal·lem 
a diferents indrets de Barcelona. Aquí tinc la sensació 
que aprenem amb activitats que són reals i que no tenen 
una única resposta. En el cicle ens preparen per treba-
llar i saber desenvolupar-nos en el món laboral. Al batxi-
llerat ens preparaven per superar les PAU. El curs vinent 
faré pràctiques en una empresa i quan acabi el cicle 
m’agradaria dedicar-me a l’àmbit d’instal·lacions en altura 
d’energia eòlica, perquè em permetria treballar a l’aire lliure. 

On pots estudiar cicles de l’àmbit 
Medi ambient i sostenibilitat?

Inst. Escola del Treball de Barcelona
Inst. Rambla Prim
Inst. Rubió i Tudurí

Medi ambient i sostenibilitat
Ismael Vizcaigana la Torre
GM Xarxes i Estacions de Tractament d’Aigües
Institut Rubió i Tudurí

Quan vaig acabar l’ESO no tenia gaire clar quin 
cicle volia fer però estava convençut que volia fer 
uns estudis que tinguessin molta aplicació pràc-
tica. Buscant entre els cicles relacionats amb la 
instal·lació vaig trobar aquest que està orientat a 
fer el manteniment de les xarxes i estacions de 
tractament d’aigües. El meu pare havia treballat en 
aquest àmbit quan era jove i em va comentar que 
era molt interessant. 

Les meves expectatives s’han complert perquè 
és un cicle en el que fem moltes hores de treball 
en equip. A mi m’agrada especialment tot el que 
està relacionat amb el manteniment, ja sigui la 
soldadura de tuberies o el muntatge i instal·lació 
de quadres elèctrics. Fem exercicis que són petits 
reptes i la veritat és que és molt engrescador. Em 
sento motivat i per primera vegada no espero la fi 
de la classe, és més, em sento orgullós de tot el 
que estic aprenent. A l’ESO hi havia assignatures 
que no m’interessaven gens i aquí gaudeixo amb 
totes les que faig. Per exemple, fem pràctiques al 
laboratori per comparar diferents tipus d’aigües i les 
analitzem per classificar-les i decidir si són aptes 
per al consum humà, per al rec o per a netejar.

M’ha sorprès que també treballem la competència 
digital, no m’imaginava que aprendríem a fer plànols 
amb programes específics i m’està agradant.

A segon vull fer les pràctiques en una depura-
dora i allà podré participar en diferents processos, 
donant suport a les tasques del laboratori o bé fent 
el manteniment de totes les màquines i resolent les 
avaries que puguin sorgir. 

Quan acabi el cicle m’agradaria accedir al grau 
superior i si puc, combinar-ho amb una feina a una 
depuradora o a una planta potabilitzadora.

Instituts on pots estudiar Transport i logística

Inst. de Logística de Barcelona
Inst. Lluïsa Cura
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Socioeducatiu
Mayka Rivera Paredes
GS Estilisme i Direcció de Perruqueria
Institut Salvador Seguí

Judith Benejam Coca
GM Estètica i Bellesa
Institut Mare de Déu de la Mercè

“Estudieu i lluiteu pel que us agrada 
i pel que us fa feliços. Si hagués 
escoltat el meu entorn, ara seria 
administrativa, però a mi el que 
em fa feliç és tenir un raspall, un 
assecador i unes tisores a les mans.”

A mi sempre m’ha agradat estudiar, però la meva 
passió és la perruqueria. Des dels 16 anys que soc 
perruquera i ho combinava amb el batxillerat huma-
nístic i lingüístic. Un cop aprovat, vaig decidir fer un 
grau mitjà de perruqueria i vaig quedar-me a treballar 
al saló on vaig fer les pràctiques.

Després vaig anar canviant a altres perruqueries fins 
que vaig tenir l’experiència suficient per complir un 
dels meus somnis, que era obrir el meu propi negoci 
i el meu saló. L’any passat vaig traspassar el negoci, 
després de 12 anys d’èxit, perquè vaig adonar-me que 
ser docent també era un altre somni que tenia.

Ara sé que vull ser professora de perruqueria i estic 
fent tot el camí per aconseguir-ho: em cal acabar el 
grau superior i fer el màster de professorat per poder 
ser docent de formació professional i transmetre tot 
el meu coneixement als/les joves.

Per això, vull transmetre als/les joves que no deixin 
mai de formar-se, de lluitar per aconseguir els seus 
somnis, i que no es deixin influenciar pel que marca 
la societat o el que diu el seu entorn. A la vida he 
obtingut tot el que m’he proposat a base de molt d’es-
forç, formació i treball.

“Aprenem en grups reduïts fent 
simulacions molt similars a les 
activitats que faríem amb clients.” 

Soc de Menorca i allà no hi ha gaire oferta de cicles 
de grau mitjà, així que després de l’ESO vaig fer un 
títol no oficial de turisme malgrat que no era el que 
més m’atreia. És per això que en acabar vaig decidir 
venir a Barcelona a fer el cicle de grau mitjà d’Estètica 
i Bellesa, que és el que realment volia estudiar.

Aquí aprenem tècniques relacionades amb el benestar, 
com ara tractaments facials i corporals i tècniques de 
maquillatge social i de fantasia. A mi el que m’atrau 
és dedicar-me a la medicina estètica que s’aplica a la 
regeneració i reparació de problemes de la pell.

Aprenem en grups reduïts fent simulacions molt simi-
lars a les activitats que faríem amb clients, com ara 
higienes facials, depilacions o tractaments terapèutics 
com ara la xocolateràpia o l’aromateràpia.

He fet les pràctiques en un centre estètic on he pogut 
utilitzar aparellologia estètica per fer líftings facials o 
tècniques com la Cionic per reduir la cel·lulitis.

A la primavera aniré a Hèlsinki amb una beca Erasmus 
durant un mes per fer una estada en un centre estètic.

Quan acabi, vull fer el cicle de GS Assessoria d’Imatge 
Personal i Corporativa. 

Imatge i benestar

Marina Carbajo Salido
GM Atenció a Persones en Situació de Dependència 
Institut Ferran Tallada

“Amb la Dual, sento que estic 
actuant com una professional del 
sector i no tant com una estudiant.”

Quan vaig acabar l’ESO tenia clar que volia fer uns 
estudis relacionats amb la cura de les persones. No 
volia fer batxillerat perquè tenia ganes d’aprendre 
experimentant i entrar de ple en l’àmbit socioeducatiu 
per poder aportar a la societat. Primer vaig fer el cicle 
de grau mitjà d’Emergències Sanitàries i en acabar vaig 
voler especialitzar-me en un cicle que em permetés 
ajudar les persones creant un vincle més a llarg termini, 
cosa que no pots fer amb les emergències.

Del cicle GM Atenció a Persones amb Dependència 
m’agrada tot allò que està relacionat amb l’atenció 
sanitària de les persones més vulnerables, on 
aprenem a aplicar diferents actuacions per a cada 
cas que ens trobem.

Actualment estic fent formació dual en una residència 
de gent gran, on faré unes 1.000 hores de pràctiques. 
Faig el torn de la tarda i ajudo als residents a dutxar-se, 
a canviar-se, dono suport individual als usuaris, 
proposo activitats lúdiques, etcètera. Al principi em 
sentia una mica estranya, però ara n’estic gaudint molt 
i tinc molt de suport per part dels companys i de la 
meva tutora. Sento que estic actuant com una profes-
sional del sector i no tant com una estudiant.

Quan acabi m’agradaria continuar estudiant i combi-
nar-ho amb una feina en aquest àmbit. 

Amy Rubio Morales
GS Animació Sociocultural i Turística
Institut Salvador Seguí

“Un dels punts forts d’aquest cicle 
és que quan et gradues obtens el 
títol de monitor/a per treballar amb 
infants i joves.”

Quan vaig acabar el batxillerat no tenia clar quin grau 
universitari fer i la meva mare em va recomanar fer 
un cicle de grau superior, que té una inserció laboral 
més alta.

Em vaig decidir pel GS Educació Infantil i de seguida 
em va atrapar perquè tots els mòduls són espe-
cialitzats i estan interrelacionats. En acabar vaig 
voler continuar estudiant i vaig matricular-me al 
GS Animació Sociocultural i Turística. Al principi 
m’atreia l’àmbit de l’animació turística perquè l’he 
viscut sempre al càmping on estiuejo i m’havia cridat 
l’atenció. Ara, però, m’atrau més tot el que està rela-
cionat amb l’àmbit sociocultural. De fet, del que he 
gaudit ha estat de les pràctiques que he fet en una 
entitat de barri donant suport educatiu a infants i 
joves. Primer els vaig donar suport al casal d’estiu 
i després, suport extraescolar per reforçar els seus 
aprenentatges. Quan vaig acabar les pràctiques 
em van contractar a temps parcial i dono suport a 
un grup de joves d’entre 12 i 16 anys dinamitzant 
diferents activitats. He après a treballar en equip, a 
saber expressar-me millor i a no tenir tanta vergonya.

Un dels punts forts d’aquest cicle és que quan et 
gradues obtens el títol de monitor/a per treballar amb 
infants i joves.

Quan acabi m’agradaria trobar una feina en l’àmbit 
social relacionat amb el suport a les persones més 
necessitades.

Centres de l’àmbit  
Socioeducatiu:

Inst. Ferran Tallada
Inst. Miquel Tarradell
Inst. Salvador Seguí

Itinerari possible:

GM Estètica i Bellesa 
GS Assessoria d’Imatge Personal i Corporativa
GS Estètica Integral i Benestar
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Esportiu Abril Bayo Álvarez
GS Ensenyament Animació Socioesportiva
Institut de l’Esport de Barcelona

“Quan fem projectes reals puc 
aplicar la meva creativitat i aprenc 
a treballar en grup i a gestionar 
activitats que són molt complexes.”

Des de ben petita sempre he fet esport i tenia molt 
clar que volia dedicar-me al món de l’esport. A l’ESO 
em van dir que podia accedir a INEF amb un batxi-
llerat científic, però també em van parlar dels cicles 
i finalment em vaig decidir per fer el GM Guia en el 
Medi Natural perquè d’aquesta manera ja seria dins 
de l’àmbit que volia estudiar. No me’n penedeixo, 
perquè va ser el meu millor any com a estudiant.

En acabar el grau mitjà vaig decidir continuar estu-
diant i fer el grau superior d’Ensenyament i Animació 
Socioesportiva, perquè em permetia aprendre tècni-
ques de molts esports diferents. Al primer curs ens 
centrem a aprendre la base de futbol, la natació, el 
bàsquet i l’atletisme. Ens ensenyen a dirigir i animar 
activitats esportives amb nens i joves. Cal dominar bé 
la tècnica de l’esport, així que, tot i que fem algunes 
sessions teòriques, molta part és pràctica, per tal de 
simular les activitats d’animació esportiva.

A segon fem esports com ara pàdel, tenis o 
bàdminton, i tenim una assignatura d’animació 
turística on fem una pràctica real en la qual hem de 
dinamitzar activitats per a grups de nois i noies en 
un càmping durant una setmana. Quan fem aquest 
tipus de projectes reals puc aplicar la meva creativitat 
i aprenc a treballar en grup, i també a gestionar acti-
vitats que són molt complexes.

Estic fent pràctiques a una escola de pàdel, on faig 
d’entrenadora d’un grup de nens i nenes. N’estic 
gaudint molt i m’han ofert feina per a l’estiu, per fer 
d’entrenadora en un campus infantil. Quan acabi, estic 
pensant de fer les oposicions de bombera, però primer 
vull fer un grau universitari, probablement fisioteràpia.

Rubén Villarino Martínez
GM Guia en el Medi Natural i Temps 
de Lleure
Institut de l’Esport de Barcelona

“Ara faig el que m’interessa, em 
sento compromès amb el que 
estudio i soc més feliç.”

El curs passat, mentre feia el batxillerat tecnològic, 
em van ingressar a l’hospital i vaig perdre un mes 
d’institut. La veritat és que se’m va fer difícil recu-
perar tot el que m’havia perdut i vaig decidir deixar el 
batxillerat i buscar un cicle que m’agradés. Jo sempre 
he jugat a futbol i he passat molt de temps lliure a la 
muntanya fent senderisme i BTT.

Quan vaig descobrir el GM Guia en el Medi Natural 
i Temps de Lleure vaig trobar que estava fet per mi. 
Fem un munt d’activitats a l’aire lliure i aprenem les 
tècniques esportives fent moltes pràctiques.

Aquest cicle és molt exigent físicament, però poc 
a poc vas agafant fons físic. Ara faig el que m’inte-
ressa, em sento compromès amb el que estudio i 
soc més feliç. M’he centrat i tinc un itinerari clar, sé 
que vull fer un grau superior i potser anar a la univer-
sitat. La meva activitat preferida és el senderisme, 
perquè hem d’aplicar tècniques d’orientació fent 
servir mapes i la brúixola, però al cicle has de poder 
dominar diferents disciplines per ser un bon guia, així 
que també fem equitació, escalada, BTT i natació.

Aquest estiu vull fer les pràctiques en una casa de 
colònies, on hauré de fer de monitor auxiliar d’activi-
tats de lleure amb nens i nenes. Quan acabi, faré el 
GS Condicionament Físic. 

Josué Elias Quintanilla 
Barrantes
GM Farmàcia i Parafarmàcia
Institut La Guineueta

Roc Gàmez Fornes
GM Operacions de Laboratori
Institut Narcís Monturiol

“Sempre he sigut un molt bon 
estudiant, però la sanitat és la meva 
passió i per això vaig decidir fer 
aquest grau mitjà de Farmàcia i 
Parafarmàcia. Volia endinsar-me en 
el que més m’agrada i pel que soc 
més competent.”

Vaig arribar amb 11 anys des del Salvador, vaig fer 
6è de primària i després vaig cursar l’ESO. Sempre 
he sigut un molt bon estudiant, he tret molt bones 
notes i mai he suspès cap assignatura, però quan vaig 
acabar l’ESO vaig veure clar que no volia fer batxi-
llerat, perquè és molt més genèric.

Tenia clar que volia aprendre una professió i endin-
sar-me en el món de la sanitat, que sempre m’havia 
cridat molt l’atenció. Quan un familiar o conegut 
estaven malalts, jo els cuidava i els anava a buscar 
la medicació a les farmàcies, així em vaig adonar que 
aquest àmbit em fascinava i que hi tenia traça. A l’ins-
titut feien orientacions, i em van ajudar a buscar el 
grau mitjà que estic cursant ara.

El que més m’agrada és poder aconsellar les 
persones i ajudar-les en tot el que sigui possible, i 
és una qualitat que aprenc dia a dia; a més, agafo 
experiència gràcies a les pràctiques reals dins d’una 
farmàcia. Tot el que m’han ensenyat al cicle ho puc 
aplicar després a les pràctiques: m’agrada preparar 
els medicaments, fer les comandes amb programes 
informàtics i atendre els clients. És molt satisfactori 
quan els clients tornen i et donen les gràcies per 
haver-los ajudat.

Gràcies a les sortides laborals que ofereix el cicle, 
sé que quan acabi vull treballar en una farmàcia, 
però també tinc clar que vull combinar-ho amb més 
formació en l’àmbit de la sanitat.

“És un cicle de química però també 
fem física, microbiologia i biologia. 
Això ha estat una sorpresa, perquè 
he descobert el món de la bioquímica 
i m’atrau moltíssim.” 

El darrer trimestre de 4t d’ESO va ser el del confina-
ment, i no vaig tenir gaires oportunitats per compartir 
la meva tria d’estudis postobligatoris. Tenia clar que 
no volia passar dos anys de batxillerat estressat com 
ho van fer els meus dos germans grans. A mi m’atreia 
molt la química i vaig buscar un cicle de grau mitjà que 
hi estigués relacionat. Em vaig decidir pel GM Opera-
cions de Laboratori perquè està centrat en l’àmbit 
d’anàlisis de laboratori i no en la química industrial. 

És molt important ser organitzat i planificar bé la pràc-
tica, perquè si fas un petit error, això pot suposar haver 
de començar des de zero o obtenir un resultat equi-
vocat. Cal, doncs, molta paciència i domini del mètode.

A l’estiu vaig fer les pràctiques al departament d’in-
vestigació i desenvolupament d’una empresa de 
pintures. La meva tasca era seleccionar pigments 
per fer pintures de baixa absorció de llum. Va ser una 
experiència molt enriquidora, perquè em donaven 
molta autonomia, valoraven els meus coneixements i 
em sentia com un treballador més.

Quan acabi el cicle vull continuar estudiant i fer el GS 
Laboratori d’Anàlisi i Control de Qualitat, i potser més 
endavant fer el grau de Química a la universitat.

Salut i biociències

Altres cicles de GM de l’àmbit sanitari:

GM Cures Auxiliars d’Infermeria
GM Farmàcia i Parafarmàcia
GM Emergències Sanitàries
GM Planta Química (Productes Farmacèutics i 
Cosmètics)
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Laura Cano Fernández
GS Pròtesis Dental
Institut Salvador Seguí

“Amb 16 anys és molt difícil decidir 
què t’agrada o saber què vols fer 
en un futur. Jo no volia accedir 
a la universitat sense saber què 
fer, estava perduda, només vaig 
necessitar una mica més de temps 
per adonar-me del que m’agradava 
realment.”  

Quan vaig acabar el batxillerat científic estava 
perduda, no sabia què fer ni què m’agradava, per 
poder triar una carrera i accedir a la universitat. Per 
aquest motiu, vaig marxar a estudiar i a treballar a un 
restaurant a Londres i m’hi vaig quedar durant uns sis 
anys. Allà vaig conèixer persones que treballaven a un 
laboratori de pròtesis dentals i m’hi vaig començar a 
interessar.

A causa de la covid, vaig decidir tornar a prop de la 
meva família i tenia clar que volia estudiar aquest cicle 
superior de Pròtesis Dentals. M’agrada molt perquè 
és molt pràctic i està molt encarat al món laboral. 
Les pràctiques m’estan ajudant molt a veure com em 
desenvoluparia dins d’un laboratori real i a agafar l’ex-
periència que necessito per trobar feina, un cop acabi 
aquest cicle.

En un futur vull inserir-me al món laboral i treballar en 
un laboratori, i gràcies a l’institut i a les pràctiques ja 
tinc diferents contactes. Tot i això, sé que vull conti-
nuar estudiant i actualitzar-me constantment, així 
com especialitzar-me en un curs de Cad/Cam, que 
és una tecnologia que ajuda al disseny i l’elaboració 
de pròtesis dentals mitjançant l’ordinador.

“Els cicles superiors són igual 
d’importants que la universitat, ja 
que et permeten reafirmar els estudis 
que vols fer i t’aporten una base molt 
completa, pràctica i real dins del món 
laboral.”

Sempre havia volgut fer la carrera d’infermeria, però 
amb la Covid van pujar molt les notes de tall. Com a 
opció B, vaig buscar per Tria Educativa, la web de la 
Generalitat, un cicle superior relacionat amb la sanitat, 
que igualment m’està formant i potenciant molt en 
aquest àmbit. Així, un cop l’acabi, ja tindré la nota 
necessària per accedir a la carrera.

Gràcies a la web de la generalitat, vídeos al YouTube i 
a la jornada de portes obertes, vaig trobar aquest cicle 
en àmbit sanitari molt relacionat amb la carrera d’infer-
meria que volia estudiar.

Actualment, aquests estudis em permeten formar-me 
com a especialista en gestió de dades i potenciar la 
relació directa amb el pacient d’una manera molt pràc-
tica mitjançant les simulacions a classe i les pràctiques 
a l’empresa. 

Puc afirmar que en aquests dos anys he madurat molt, 
fent créixer la meva empatia cap als pacients i aprenent 
programaris nous relacionats amb el sector, que ens 
permeten gestionar totes les dades. 

Aquestes qualitats m’han permès adaptar-me molt bé 
a les pràctiques. Durant el primer curs vaig tenir una 
molt bona formació per part de les tutores, que es van 
acabar convertint en companyes perquè vaig acabar 
treballant durant 8 mesos a l’Hospital de l’Esperança i 
el Centre Fòrum. Ara estic molt emocionada per tornar 
a començar la segona part de pràctiques que les faré 
al servei d’urgències de l’Hospital Clínic.

Gemma Tudó Gallarda
GS Documentació i Administració Sanitària
Institut Bonanova

Salut i biociències

Arnau López Martin
GM Serveis de Restauració
Institut Escola d’Hoteleria i Turisme de Barcelona 

“Quan vaig decidir estudiar el que 
realment m’agradava és quan vaig 
començar a aprendre, a treure bones 
notes i a tenir motivació.” 

A l’ESO no estava motivat, no m’agradava i no em 
cridava l’atenció, això va desencadenar que no estudiés 
i, per tant, no aprovés les assignatures. Després d’una 
sessió d’orientació, els professors de secundària em 
van proposar fer un PFI d’algun tema que m’interessés 
i vaig triar el de Sala i Cuina. Em va agradar molt, vaig 
començar a interessar-m’hi, a estudiar i a treure molt 
bones notes; això em va motivar a continuar, a impli-
car-m’hi, i fins i tot vaig aconseguir una mitjana d’un 9.

El PFI em va ajudar a madurar i a trobar el que m’agrada, 
per això tenia molt clar que en acabar volia fer aquest GM 
de Serveis de Restauració, perquè m’agrada molt ser a 
la sala i atendre els clients.

Amb aquest grau estic molt content, he après tot el que 
està relacionat amb sala, protocol, higiene i seguretat, 
els destil·lats, sommelieria i vinicultura, atenció al públic, 
etcètera. A més a més, estic fent unes pràctiques fasci-
nants al restaurant Lasarte del xef Martín Berasategui, 
que té tres estrelles Michelin. A les pràctiques estic apre-
nent molt i he guanyat molta seguretat, l’equip és fantàstic 
i tinc clar que quan acabi vull treballar en un restaurant 
com aquest: d’alta categoria, gastronòmic i d’autor.

Quan acabi aquest cicle sé que vull continuar estudiant 
i formant-me per arribar a ser un gran cap de sala, per 
això vull fer el grau superior de Direcció de Serveis en 
Restauració, tot i que si m’ofereixen quedar-me a treba-
llar on soc ara, no descarto combinar feina i estudis.

Eva Benavente Basset
GS Agències de Viatges i Gestió d’Esdeveniments
Institut Escola d’Hoteleria i Turisme de Barcelona 

dava i ho vaig deixar. Vaig estar dos anys treballant, però 
vaig adonar-me que volia treure’m una titulació.

El turisme i l’atenció al públic sempre m’havien cridat 
molt l’atenció i, buscant, vaig trobar aquest grau supe-
rior. La veritat és que el cicle m’està agradant molt i estic 
aprenent cada dia, és un cicle més teòric que d’altres, 
però és totalment necessari i molt capacitador.

Per sorpresa meva, el sector que més m’agrada i al 
qual em vull dedicar és el de gestió d’esdeveniments, 
arran de la meva experiència amb les pràctiques. Vaig 
tenir la sort de ser seleccionada per fer les pràctiques 
al Campionat d’Esquí Europeu de la Vall de Boí d’en-
guany, i va ser una experiència única i increïble. Amb 
tan sols una setmana i mitja de pràctiques he obtingut 
cinc ofertes de feina estables i diferents.

Però, primer, marxaré d’Erasmus a Itàlia, a treballar a 
l’oficina de turisme d’Arezzo, a l’est de la Toscana. Estic 
molt contenta perquè m’han donat la beca de la Unió 
Europea per marxar al juny i hi estaré dos mesos, en 
tinc moltes ganes.

Després vull aprofitar una d’aquestes cinc ofertes de 
feina, però sé que ho combinaré amb estudis, perquè 
vull continuar estudiant i segurament faré una carrera 
universitària, tot i que sempre enfocada als esdeveni-
ments o al turisme.

“Per saber si un sector t’agrada o no 
l’has de provar, sense por d’equivocar-
te. A la vida s’ha d’estudiar per plaer i 
interès, perquè si es fa per obligació, 
no s’aconsegueix res.”

Sempre havia volgut ser arquitecta, per això vaig cursar 
el batxillerat artístic i vaig començar el GS d’Arquitec-
tura Efímera, perquè volia provar dos anys abans de 
posar-me a estudiar una carrera, amb la despesa i l’esforç 
que comporta. Després de tres anys i quan faltaven tres 
mesos per graduar-me, vaig adonar-me que no m’agra-

Restauració, hoteleria 
i turisme
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Escoles oficials 
d’idiomes

· Alemany
· Anglès
· Àrab
· Català
· Coreà
· Espanyol
· Èuscar
· Francès

· Grec
· Italià
· Japonès
· Neerlandès
· Portuguès
· Rus 
· Xinès

6 escoles oficials d’idiomes
I a més dels cursos oficials...

Certificacions de nivell A2, B1, B2, C1, C2
Cursos monogràfics  
(economia, medicina, literatura…)
Cursos per preparar els exàmens oficials
Cursos intensius d’estiu
Cursos semipresencials i 100% en línia
Grups de conversa
Clubs de lectura, de sèries i de cinema

BARCELONA – DRASSANES

GUINARDÓ

LA PAU

SANT GERVASI

SANTS

VALL D’HEBRON

Raisa Alam
Estudiant de batxillerat i japonès
Institut Miquel Tarradell i EOI Drassanes

Quan vaig acabar l’ESO vaig decidir fer el batxillerat 
humanístic amb la idea d’anar a la universitat per fer 
el grau de Dret.

Des de sempre m’han atret els idiomes, de fet parlo 
sis llengües: català, castellà, hindi, urdú, bangla i 
anglès. Ja a l’ESO volia fer japonès, perquè m’agra-
dava tot el món del manga i de l’anime, i quan em 
vaig matricular a primer de batxillerat em van oferir fer 
japonès a l’EOI com a matèria específica.

No havia estudiat mai fora de l’institut, i anar a l’EOI 
ha estat una experiència nova. Primer se’m va fer 
estrany perquè en el grup hi havia pocs adolescents; 
la majoria era gent més gran. Però finalment he acabat 
coneixent molta gent i, de fet, ara tinc una molt bona 
amiga amb qui compartim la passió per aprendre 

japonès. He deixat enrere la meva timidesa inicial i ara 
participo activament en la classe, on hi ha molt bona 
companyonia i ens ajudem entre tots. Les classes són 
molt dinàmiques: la primera part de la classe fem més 
teoria i seguidament fem moltes activitats en grups 
petits i fem jocs que ens ajuden a aprendre.

Al principi em va costar molt, perquè no m’organitzava 
bé i perquè és una llengua molt desconnectada del meu 
dia a dia. Ara ja em sento més còmoda, però necessito 
estar concentrada perquè cal memoritzar força.

El curs que ve vull continuar, i quan acabi 2n de batxi-
llerat m’agradaria seguir a l’EOI perquè un idioma 
sempre t’obre portes. 

EOIIFE i Grau bàsic

Lídia Mancera Torres
Formació Professional Bàsica de Perruqueria i 
Estètica
Institut Vall d’Hebron

“A mi el canvi d’institut m’ha canviat 
la vida, ara em sento al meu 
lloc, aprenc cada dia i estic molt 
motivada. A més a més, penso 
en el futur i sé que vull continuar 
estudiant.”

Quan estava cursant l’ESO em sentia molt desmoti-
vada, treia males notes, les classes se’m feien eternes i 
no m’agradaven els continguts. A final de tercer, la meva 
tutora em va oferir l’oportunitat de cursar un curs de 
formació professional bàsica i vaig escollir l’especialitat 
de perruqueria i estètica.

A mi el canvi d’institut m’ha canviat la vida, ara em sento 
al meu lloc, aprenc cada dia i estic molt motivada. A més 
a més, penso en el futur i sé que vull continuar estudiant.

Aprenem en un grup reduït amb gent que té la mateixa 
motivació: ser professional en el món de la perruqueria 
o l’estètica. Fem assignatures de l’ESO com ara Català, 
Castellà i Matemàtiques, però també d’altres de molt 
específiques que em permeten aplicar la meva creati-
vitat i on em sento realment que soc capaç de fer per 
mi mateixa tot el que em proposen; tinc clar que he 
guanyat en autonomia. A l’ESO hi anava per estar amb 
els meus amics, però aquí estic molt motivada i vinc 
a classe amb moltes ganes d’aprendre. El que més 
m’agrada són les classes de perruqueria, però també 
aprenem altres tècniques, com ara la cura general de 
les ungles o massatges de les mans.

Quan acabi el grau bàsic ja tindré el títol de l’ESO i 
m’agradaria continuar estudiant algun cicle de grau 
mitjà de l’àmbit del benestar.

Nerea Aguilar Rodríguez
IFE Auxiliar en Serveis de Restauració i Elaboració 
d’Àpats
Institut Escola d’Hoteleria i Turisme de Barcelona 

“La cuina és la meva passió. En aquest 
IFE aprenem a cuinar i a entendre de 
productes i d’alimentació d’una manera 
molt pràctica.”

Vaig cursar l’ESO en una escola d’educació especial i 
després vaig fer un PFI adaptat d’Administració, però 
no em va agradar gaire perquè era molt teòric i anaven 
molt de pressa. Un cop acabat, vaig decidir apuntar-me 
a aquest IFE de cuina, perquè m’agrada molt aprendre i 
cuinar, i vaig pensar que era la millor opció.

Estic molt contenta perquè fem molta pràctica i hem fet 
moltes sortides, podeu trobar-les totes al nostre blog 
explicades en detall. La que més em va agradar va ser a 
Can Calopa, una cooperativa que és una residència amb 
persones amb necessitats especials dins d’una masia, on 
fan vi i oli i on també tenen animals.

A l’institut aprenem tot el que està relacionat amb els 
productes i l’alimentació. Fem molts projectes, però el que 
més m’ha agradat ha sigut el de les bosses de galetes de 
Nadal. Vam cuinar diferents galetes, vam empaquetar-les 
en bosses i vam posar-hi l’etiquetatge. Després les vam 
vendre a la botiga de l’institut, on vam aprendre a tractar 
amb els clients i a fer caixa. Estem molt contents, perquè 
en total vam recollir fins a 1.084 euros, que vam destinar 
a la Marató de TV3.

Estic molt contenta perquè estic aprenent molt i he fet 
molt bons amics, em sento al lloc on vull ser i estic molt 
motivada.

Consulta l’oferta 
de graus bàsics a 
la pàgina 8

Altres ensenyaments IFE:

Auxiliar en Cura d’Animals i Espais Verds
Auxiliar en Manteniment d’Instal·lacions Esportives
Auxiliar en Vendes i Atenció al Públic
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Paula Gómez
Alumne del curs de preparació per a les proves 
d’accés a cicles de grau superior
CFA Can Batlló

“Em sento capaç de seguir les classes 
i d’aprovar la prova. M’he relaxat i ara 
gaudeixo aprenent. Sento que tinc una 
segona oportunitat.”

Vaig començar primer de batxillerat molt convençuda 
d’haver fet una bona tria. A l’ESO sempre havia anat 
una mica justeta, però jo tenia clar que volia accedir a la 
universitat per la via de batxillerat. La veritat és que no em 
va anar bé. Sentia molta pressió i em bloquejava. Això em 
provocava ansietat i molts dies no volia anar a l’institut. 
Molts professors pensaven que no m’ho trauria i jo, a poc 
a poc, m’ho vaig anar creient.

Vaig parlar amb l’orientadora de l’institut i em va parlar 
d’aquest curs, que et prepara per accedir a un cicle de 

CFA

grau superior. Vaig veure que era una altra via per accedir a 
la universitat. Ara estic estudiant per preparar-me la prova. 
Faig català, castellà, matemàtiques i dues matèries opta-
tives que em serveixen per accedir a un cicle de grau supe-
rior. Em sento capaç de seguir les classes i de superar la 
prova d’accés.

M’he relaxat i ara gaudeixo aprenent. Sento que tinc una 
segona oportunitat. A més a més, com que són menys 
hores a la setmana, ho puc combinar amb una feina, i 
així puc tenir una mica d’independència econòmica i més 
temps per a mi.

El professorat et dona molt de suport i s’asseguren que 
progressis. Sento que creuen en mi i he guanyat confiança.

El meu objectiu és entrar al cicle d’Educació Infantil i, quan 
l’acabi, continuar amb un grau de Psicologia. 

· Llengua catalana
· Llengua castellana
· Llengua anglesa
· Llengua francesa
· COMPETIC. Competència digital
· CAM. Curs específic d’accés als cicles formatius de grau mitjà
· GESO. Graduat en Educació Secundària Obligatòria
· Preparació per a les proves d’accés a grau mitjà
· Preparació per a les proves d’accés a grau superior
· Preparació per a les proves d’accés
  universitat per a més grans de 25 anys

Ensenyament als CFA

Barceloneta
Barri Gòtic
Francesc Layret
Manuel Sacristán
Maria Rúbies
Palau de Mar
Can Batlló
Pere Calders
Sants - Sant Raimon 
de Penyafort 
Les Corts
Rius i Taulet
El Carmel
Torrent d’en Melis

Canyelles
Ciutat Meridiana
Freire
Madrid
Prosperitat
Bon Pastor
Pegaso
Trinitat Vella
El Clot
La Verneda
Montserrat Roig
La Pau 

25 centres de 
formació d’adults

CFA que ofereixen GESO
CFA Francesc Layret
CFA Manuel Sacristán
CFA Maria Rúbies
CFA Palau de Mar
CFA Pere Calders
CFA Sants-Sant Raimon de Penyafort
CFA Les Corts
CFA Rius i Taulet
CFA El Carmel
AFA Ciutat Meridiana 
CFA Freire
CFA Pegaso
CFA Bon Pastor
CFA El Clot
CFA La Verneda
CFA Montserrat Roig

Servei d’Orientació
PLA JOVE

T’orienta
T’assessora
T’acompanya

Pol Salgado
Programa Reprèn Pro
CFA Francesc Layret

Ylenia Muñoz
Alumne GM de Cures Auxiliars d’Infermeria, 
Programa Reprèn
Escola Solc Nou

Vaig començar el batxillerat pensant que seria una 
continuació de l’ESO, però vaig trobar que el ritme 
era molt més accelerat, i en aquell moment no em 
sentia preparat. Al cap de tres mesos ho vaig deixar, 
perquè m’angoixava i suspenia moltes matèries. 

Un dia, em van trucar del servei d’orientació del Pla 
Jove de Sant Andreu, des d’on em feien seguiment, 
i em van dir que hi havia l’oportunitat de formar part 
del programa REPRÈN PRO, i em va interessar.

Estic molt content perquè m’està ajudant a orien-
tar-me i a decidir què és el que vull fer en el futur. 
M’agradaria fer un cicle de grau mitjà, amb la gran 
diferència que ara ja conec tota l’oferta que hi ha i 
puc escollir amb criteri.

Recomanaria aquest programa per a tot aquell 
alumnat que acaba l’ESO i no sap què fer, espe-
cialment per a qui estigui desorientat i que no tingui 
decidit el seu futur. Fem formació competencial en 
matèries instrumentals —llengua i matemàtiques— 
per assolir un nivell suficient per cursar un cicle 
formatiu, i dediquem moltes hores a identificar quin 
és el cicle que millor respon a les nostres expecta-
tives. Les professores ens ajuden molt i la veritat 
és que aprenem d’una manera molt vivencial, amb 
esforç, però també gaudint.

Vaig fer l’ESO al centre Alfonsa Comín de Nou Barris 
i la meva il·lusió sempre ha estat ser infermera.

Vaig fer la preinscripció al CFGM de CAI a molts 
centres, però al setembre vaig veure que no havia 
entrat a cap dels centres demanats.

Ja estava decidida a fer uns estudis que no m’agra-
daven quan la Carme del SOPJ de Nou Barris em va 
trucar per dir-me que tenia la possibilitat d’accedir a 
una vacant del cicle de Cures Auxiliars d’Infermeria 
a través del programa REPRÈN.

Per mi el Pla Jove ha tingut un paper clau, i ara els 
estudis em van molt bé. No pensava que a Barce-
lona hi hagués unes persones que et poguessin 
ajudar tant en l’acompanyament i en l’orientació 
dels estudis.

Vull acabar CAI, posar-me a treballar després de 
fer les pràctiques i també em plantejo un CFGS 
per tal de tenir accés a fer el grau d’Infermeria a la 
Universitat.

Contacta 
amb el 

Pla Jove!
El Pla Jove t’orienta, 
t’informa i t’acompanya 
a escollir el teu itinerari 
postobligatori.
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Formació ocupacional

Què és? A qui va adreçada?

Quins àmbits professionals hi ha?

La formació ocupacional és una formació de curta 
durada que té per objectiu millorar la qualificació 
professional i enfortir la teva capacitat d’inserció 
laboral mitjançant l’obtenció d’un certificat de 
professionalitat en un àmbit professional.

Les formacions es componen de mòduls teòrics, 
en els quals s’adquireixen els coneixements; 
pràctiques no laborals en empreses del sector, i 
mòduls complementaris d’orientació per conèixer 
les possibilitats d’inserció de l’àmbit professional 
del certificat.

S’adreça a totes les persones que es trobin a 
l’atur o estiguin treballant i que vulguin adquirir els 
coneixements d’un àmbit professional o  millorar la 
seva carrera professional.

L’oferta formativa desplegada pel Consorci d’Educació de Barcelona, en el marc d’un conveni amb Barcelona Activa, 
inclou una gran diversitat de temàtiques, i posa una atenció especial en aquells àmbits amb més demanda de perfils 
professionals a Barcelona: activitats empresarials, activitats esportives, àmbit alimentari, digital, imatge i benestar, 
indústria avançada intel·ligent, indústries creatives i art, medi ambient i sostenibilitat, restauració, hoteleria i turisme, 
salut i biociències i àmbit socioeducatiu.

A l’oferta trobareu formacions com ara les següents:
Activitats Auxiliars de Comerç 
Operacions Auxiliars d’Enregistrament i Tractament de Dades i 
Documents 
Gestió Comptable i Gestió Administrativa per a Auditoria 
Animació Fisicoesportiva i Recreativa 
Condicionament Físic en Grup amb Suport Musical 
Carnisseria i Elaboració de Productes Carnis 
Operacions Bàsiques de Pastisseria 
Operacions Bàsiques de Cuina 
Programació amb Llenguatges Orientats a Objectes i Bases de 
Dades Relacionals 
Operacions Auxiliars de Muntatge i Manteniment de Sistemes 
Microinformàtics 
Serveis Auxiliars d’Estètica 
Perruqueria 
Operacions Auxiliars de Muntatge i Manteniment d’Equips 
Elèctrics i Electrònics 
Operacions de Fontaneria i Calefacció-Climatització Domèstica 
Reparació de Joieria 
Muntatge i Postproducció d’Audiovisuals 
Cortinatge i Complements de Decoració 
Gestió de Residus Urbans i Industrials 
Operacions Bàsiques de Pisos en Allotjaments 
Tanatopràxia 
Dinamització d’Activitats de Lleure Educatiu Infantil i Juvenil 

Podeu trobar el detall de l’oferta i més 
informació a l’apartat de Formació i programes 
d’ocupació de la pàgina web de Barcelona 
Activa o adreçant-vos als centres que 
imparteixen la Formació Ocupacional del 
Consorci d’Educació de Barcelona:
Institut Rambla Prim 
Institut Anna Gironella de Mundet
Institut Mare de Déu de la Mercè 
Institut Escola d’Hoteleria i Turisme de Barcelona
Institut Escola del Treball de Barcelona 
Institut dels Aliments de Barcelona
Institut Lluïsa Cura 
Institut La Guineueta
Institut Vall d’Hebron 
Institut Tecnològic de Barcelona
Institut Poblenou 
Institut Joan Brossa
Institut Pedralbes 
Institut Joan d’Àustria
Institut Salvador Seguí 
Institut Bonanova
Institut de Nàutica de Barcelona 
EA Llotja
EA La Industrial
Institut Rubió i Tudurí

Centres d’ensenyaments  
postobligatoris de Barcelona

1 Inst. Joan Salvat i Papasseit
2 Inst. Milà i Fontanals
3 Inst. Pau Claris
4 Inst. Verdaguer
5 Inst. Ernest Lluch
6 Inst. Fort Pius
7 Inst. Poeta Maragall
8 Inst. Viladomat 
9 Inst. Consell de Cent
10 Inst. Emperador Carles
11 Inst. Lluís Domènech i Montaner
12 Inst. Lluís Vives
13 Inst. Montjuïc
14 Inst. XXV Olimpíada
15 Inst. Les Corts
16 IE Costa i Llobera
17 Inst. Menéndez y Pelayo
18 Inst. Montserrat
19 Inst. Josep Serrat i Bonastre
20 Inst. La Sedeta
21 Inst. Montserrat Roig 
22 Inst. Vila de Gràcia
23 Inst. Francisco de Goya
24 Inst. Narcís Monturiol
25 Inst. Josep Pla
26 Inst. Manuel Carrasco i Formiguera
27 Inst. Teresa Pàmies
28 Inst. Barcelona Congrés
29 IE El Molí
30 Inst. Pablo R. Picasso
31 Inst. Nou Barris 
32 Inst. Valldemossa
33 Inst. Dr. Puigvert
34 Inst. Dolors Aleu
35 Inst. Martí Pous
36 Inst. L’Alzina 
37 Inst. Príncep de Viana
38 Inst. Barri Besòs
39 Inst. Bernat Metge
40 Inst. Front Marítim
41 Inst. Icària
42 Inst. Infanta Isabel d’Aragó 
43 Inst. Caterina Albert 
44 Inst. Maria Espinalt 
45 Inst. Quatre Cantons
46 Inst. Salvador Espriu
47 Inst. El Joncar

Centres de batxillerat

48 Inst. Miquel Tarradell
49 Inst. Jaume Balmes
50 Inst. Escola del Treball de Barcelona
51 Inst. Pedralbes
52 Inst. Anna Gironella de Mundet
53 Inst. Ferran Tallada
54 Inst. Joan Brossa
55 Inst. Vall d’Hebron
56 Inst. Flos i Calcat
57 Inst. La Guineueta
58 Inst. Tecnològic de Barcelona
59 Inst. Joan d’Àustria
60 Inst. Moisès Broggi

Centres de batxillerat i  
de formació professional

61 Inst. Bonanova

62 Inst. Lluïsa Cura

63 Inst. Narcís Monturiol 

64 Inst. de Nàutica de Barcelona

65 Inst. Mare de Déu de la Mercè

66 Inst. Escola de Mitjans Audiovisuals

67 Inst. de l’Esport de Barcelona 

68 Inst. dels Aliments de Barcelona

69 Inst. de Logística de Barcelona

70 Inst. Escola Hoteleria i Turisme   
 Barcelona

71 Inst. Rubió i Tudurí 

72 Inst. Poblenou

73 Inst. Salvador Seguí 

74 Inst. Rambla Prim

Centres de formació 
professional

79 CFA Barceloneta
80 CFA Barri Gòtic
81 CFA Francesc Layret
82 CFA Manuel Sacristán
83 CFA Maria Rúbies
84 CFA Palau de Mar
85 CFA Can Batlló
86 CFA Pere Calders
87 CFA Sants-Sant Raimon de Penyafort
88 CFA Les Corts
89 CFA Rius i Taulet
90 CFA El Carmel
91 CFA Torrent d’en Melis
92 CFA Canyelles
93 AFA Ciutat Meridiana
94 CFA Freire
95 CFA Madrid
96 CFA Prosperitat
97 CFA Bon Pastor 
98 CFA Pegaso
99 CFA Trinitat Vella
100 CFA El Clot
101 CFA La Verneda
102 CFA Montserrat Roig
103 AFA La Pau

Centres de formació 
d’adults

104 EOI Barcelona Drassanes I

105 EOI Vall d’Hebron II

106 EOI Sant Gervasi III

107 EOI La Pau IV

108 EOI Sants V

109 EOI Guinardó 

Escoles oficials  
d’idiomes

110 IESA Institut del Teatre

111 IE Oriol Martorell

Centres integrats
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75 EA Massana

76 EA La Industrial

77 ESAD Deià                    

78 EASD Llotja 

Escoles d’art



Centres de batxillerat 

Escoles d'art 

Centres de formació d'adults

Nou Barris

Les Corts

Sants-Montjuïc

Gràcia Sant Andreu

L'Eixample

Sarrià-Sant Gervasi

Sant Martí

Ciutat Vella

Horta-Guinardó
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Abril 2022

NOVETATS DEL CURS 2022-2023
Nous cicles de grau bàsic
Serveis Comercials 

Accés i Conservació en Instal·lacions Esportives

Nous programes de formació i inserció
Auxiliar d’Activitats Esportives

Auxiliar de Comercialització de Productes i Logística

Auxiliar de Preparació i Comercialització de Peix i 

Marisc

Auxiliar en Centres Sanitaris

Nous cicles de formació professional
GM Activitats Comercials perfil logística

GM Aprofitament i Conservació del Medi Natural

GM Emergències i Protecció Civil

GM Conducció de Vehicles de Transport per Carretera

GM Construcció

GM Producció Agroecològica

GS Disseny en Fabricació Mecànica perfil professional 

Desenvolupament Virtual de l’Automòbil

GS Termalisme i Benestar

Nous cicles d’ensenyaments artístics
CFAM Encastats

Nous cicles d’ensenyaments esportius
Tècnic en Basquetbol

Tècnic en Muntanya Mitjana

Nous cursos d’especialització d’FP 

Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies de la Informació

Fabricació Additiva

Fabricació Intel·ligent Ciberseguretat en Entorns de les  

Tecnologies d’Operació

Implementació de Xarxes 5G

Manteniment de Vehicles Híbrids i Elèctrics

Modelatge de la Informació en la Construcció BIM

Desenvolupament de Videojocs i Realitat Virtual

Nous grups de batxillerat 

Batxillerat + Tècnic esportiu de Vela o Basquetbol

Batxillerat general

Nou centre Institut de Logística de Barcelona 

(ubicat al port i amb oferta relacionada amb el sector portuari)

Més de 190 opcions formatives
Informa-te’n a www.edubcn.cat.

La revista dels  
ensenyaments  

postobligatoris als  
centres públics  
de Barcelona

Oficina d’Accés a la Formació Professional
Per a dubtes sobre la preinscripció o sobre el teu itinerari 
formatiu. Tramitació de títols, beques, homologacions, etc.

Horari:
De dilluns a dijous de 8.30 a 17 h
Divendres de 8.30 a 14 h

Carrer Rosselló, 87-89 
 Entença
 Hospital Clínic


