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La revista Postobligatoris:
Experiències de vida, eines per triar
Falten pocs dies perquè, vosaltres, els i les joves de Barce-
lona, 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 
formativa pròpia.

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

Barcelona us ofereix més de 80 itineraris formatius. Des 
del Consorci d’Educació, us animem a descobrir les nove-
tats proposades per donar resposta a tots els interessos, 
necessitats i perfils dels joves a partir de 16 anys. Per 
això hem dissenyat nous batxillerats —més flexibles i temà-
tics (digitals, artístics…), i enfocats a competències profes-
sionalitzadores 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, i hem ampliat l’oferta de programes de formació i 
inserció (PFI) que permeten un salt cap a la formació profes-
sional i els itineraris formatius específics (IFE). 

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 continuar formant-se i assolir les competències que 
necessitarà en la seva vida professional. 

En aquesta revista, hem volgut donar veu a joves que ja han 
hagut de triar i que estan satisfets amb les seves eleccions, 
i que han volgut compartir les seves experiències, motiva-
cions, pors, dubtes i èxits. Creiem que elles i ells són qui millor 
pot transmetre en què consisteix cada formació i la il·lusió amb 
què la cursen. Per això, els agraïm molt sincerament que hagin 
participat en 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 els 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, com 
ara idiomes i competències digitals, que podeu adquirir a les 
escoles oficials d’idiomes (EOI) o als centres de formació de 
persones adultes (CFPA).

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

Barcelona,  
6 d’abril de 2021

Josep Gonzàlez-Cambray
President del Consorci d’Educació de Barcelona

Joan Subirats
Vicepresident del Consorci d’Educació de Barcelona

Presentació

ESO

Arts Plàstiques i 
Disseny GM

Ensenyaments 
esportius TM

FP 
grau superior

Cursos d’especialització FP

Graus  
universitaris

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 Mitjà Nivell 2

Títol de Grau Universitari

Màsters

Títol de Tècnic Superior Nivell 3

FP grau bàsic PFI IFE

Prova accés 
a GS

Batxillerat FP grau mitjà

Certificat de Nivell 1Títol de l’ESO

GESO

Curs d’accés  
directe GM

Prova accés
a GM

Curs preparació  
proves GM
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DECIDEIX EL TEU BATXILLERAT

S’imparteix a tot els 
instituts

Ciències i tecnologia Humanístic
i Ciències Socials Artístic Altres propostes de 

batxillerat

S’imparteix a tots els 
instituts menys ITB

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

60 instituts públics
de batxillerat

2 anys

Batxillerat

2 centres
integrats públics

Institut escola Oriol 
Martorell
IESA Institut del Teatre

BATXILLERAT INTERNACIONAL

Inst. Moisès Broggi 
Inst. L’Alzina (NOVETAT)

Ins. Pedralbes (NOVETAT) 

BATXIBAC 

Doble titulació batxiller - baccalauréat:
Inst. Icària, Inst. Jaume Balmes, Inst. Joan 
Fuster, 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 Ins de l’Esport  
(amb futbol) i amb Inst. de Nàutica  
(amb salvament i Socorrisme) (NOVETAT)
Inst. Ferran Tallada amb futbol o Salvament i 
Socorrisme

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 (NOVETAT)

ENGLISH BATX.

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

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. Sant Andreu
Inst. Milà i Fontanals (NOVETAT)
Inst. Infanta Isabel (NOVETAT)
Inst. Joan Fuster (NOVETAT) 

Inst. Escola del Treball
Inst. Galileo Galilei
Inst.  Anna Gironella de Mundet
Institut Tecnològic de Barcelona  
(NOVETAT)
Inst. Verdaguer amb  
Inst. Bonanova (NOVETAT)

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

Batxillerat
Pat Cisneros Garcia
Inst. Doctor Puigvert
Batxillerat Arts Escènqiues

“Com tots els nens petits que 
somien convertir-se en coses que 
semblen ser impossibles, des 
d’astronautes fins a futbolistes o 
veterinaris, jo volia ser ballarina. 
Em van apuntar a ballet per fer la 
típica extraescolar que havíem de 
fer sí o sí a infantil, i va ser en aquell 
moment quan va néixer la meva 
passió per la dansa.”

Tenia ben clar que el batx. d’arts escèniques era 
l’indicat per a mi, i no m’equivocava.

El Batx d’Arts escèniques m’ha aportat una visió 
més interna de les arts escèniques que no es pot 
veure des de fora. He après que el teatre no és 
només memoritzar un text i llençar-lo a l’esce-
nari, és consciència i equilibri escènic, expressió 
corporal, potenciar l’imaginari, projecció de la veu, 
entre moltes altres coses interessants. 

Ara soc conscient de la importància de la música 
en les nostres vides i com podem arribar a 
expressar sentiments i històries amb ella.

Totes les coses noves que he après, ara ho podré 
aplicar al meu art, la dansa. 

Tot està connectat per la teoria però, sobretot, per 
les emocions viscudes, des de l’alegria, la frus-
tració, la confiança de grup i en un mateix, estrès 
i rialles, moltes rialles per les amistats noves fetes 
aquí i que portaré amb mi sempre.

Pot semblar difícil estudiar professionalment un 
art, i sé que vindran moments molt difícils pels 
quals hauré de passar, però estic disposada a tot 
per arribar a ser feliç amb el que més m’agrada, 
les arts escèniques.

Sawsan Alkhatib
Carlota Cambra Colell
Estefani Martínez Castro
Institut Joan d’Àustria
Batxillerat Digital i Batxillerat Lingüístic

La Sawsan, la Carlota i l’Estefani tenen un secret comú: 
els agrada aprofitar el món digital. La Carlota, per 
exemple, va escollir aquest batxillerat perquè no hi ha 
llibres: tots els materials es pengen al Moodle de l’ins-
titut i això l’ha ajudat a desenvolupar les seves habilitats 
digitals, tant pel que fa a la comunicació digital com 
per qüestions pràctiques com ara la gestió de la pròpia 
identitat digital.

La Sawsan comenta que, malgrat va acabar escollint 
optatives relacionades amb el món científic, va estar 
molt temptada per una de les noves matèries que 
ofereixen al batxillerat, la programació avançada, en 
què es donen continguts d’unitats formatives de cicles 
d’informàtica de grau superior. 

La Sawsan comenta que el professorat insisteix molt 
en l’adquisició de les habilitats digitals i reconeix que 
ha guanyat molta confiança en la gestió de documents 
i programaris, així com agilitat en l’ús d’eines de recerca 
d’informació, de disseny de mapes mentals i d’utilit-
zació de programes per presentar informació. 

L’Estefani ha optat pel batxillerat humanístic i ha esco-
llit fer xinès com a matèria específica a l’EOI. Aquesta 
opció permet convalidar aquesta segona llengua 
estrangera a l’ensenyament de batxillerat.

Comenta que és una elecció exigent, ja que hi ha de 
dedicar moltes hores, però és una experiència molt 
enriquidora: ha conegut gent nova i s’ha pogut veure 
com una estudiant compromesa amb el que fa. 
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Batxillerat
Paola Nicol Cavimontes
Yassin Bouchaiba Ruiz
Institut Lluís Vives
Batx. pro

“Quan vaig acabar quart d’ESO no 
sabia què estudiar, diu el Yassin. 
No tenia clar si fer el batxillerat 
social o l’artístic. A l’institut em van 
comentar que començaven un nou 
batxillerat, el professional.”

El fet que fos un batxillerat més pràctic em va 
agradar, i pensar que podia fer coses manuals i 
més pràctiques em va motivar molt perquè em 
permet fer assignatures pròpies del centre que 
treballen el temari del batxillerat d’una manera 
més manipulativa. Fem robòtica, dissenyem 3D. 
De fet, el meu treball de recerca va començar 
a l’optativa que fem de projectes tecnològics i 
està lligat al que vull fer en el futur: la fotografia. 
L’any vinent vull fer un CFGS relacionat amb la  
fotografia o imatge i so”. 

“Jo vaig fer  l’ESO al Vives —diu la Paola Nicol— i 
en acabar vaig anar a fer un curs d’auxiliar de vete-
rinària. Llavors em vaig plantejar fer batxillerat i a 
la universitat. El que més m’agrada del batx. pro 
són les assignatures de tecnologia i projectes 
professionals. Són matèries pràctiques i creatives: 
construïm robots, braços hidràulics, i fins i tot he 
dissenyat una casa eficient. Tot i això, el batxillerat 
m’ha costat perquè, encara que és més pràctic i 
motivador, l’exigència és gran. Gràcies a aquest 
batxillerat m’he adonat que tinc talent pel disseny 
o l’edició de vídeos. Quan acabi, vull fer un CFGS 
de disseny gràfic o d’imatge i so. Encara no ho he 
decidit, però voldria treballar en el camp de la publi-
citat.

Leire del Valle Mir
Institut Ernest Lluch
English batx.

A 4t d’ESO vaig passar 4 mesos a un institut del 
Canadà i en tornar volia continuar estudiant en anglès 
per consolidar-lo. Vaig matricular-me al a l’English batx., 
en quèon faig totes les assignatures de la modalitat 
del social i biologia. En total faig 17 hores en anglès: 
educació física, ciències del món contemporani, tutoria, 
matemàtiques, història i economia, és a dir, més de la 
meitat de les hores de classe.

Estic molt contenta perquè segueixo fàcilment les 
classes. El professorat està molt ben preparat i t’ajuda 
molt, especialment quan es tracta de treballar vocabu-
lari específic. 

Fem el mateix contingut que al batxillerat estàndard 
però sí que és cert que treballem amb metodologies 
actives. Fem moltes activitats diferents, moltes en grup 
i amb exposicions orals.

En l’àmbit personal he guanyat en confiança, m’he tret 
el First Certificate i m’ha permès llegir i veure sèries en 
anglès amb molta facilitat.

Per accedir a English batx. necessites un nivell d’an-
glès B1 i jo recomanaria que ho escollissin aquelles 
persones que són constants i treballadores perquè 
exigeix força dedicació.

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 

Inst. Ferran Tallada

Inst. Anna Gironella de Mundet

Inst. Bonanova

Inst. Escola Hoteleria i Turisme  

de Barcelona

Institut dels Aliments de Barcelona 

(NOVETAT)

Inst. Escola del Treball 

Inst. Ferran Tallada

Inst. Flos i Calcat

Inst. Jaume Balmes

Inst. Joan d’Àustria

Inst. Joan Brossa

Inst. de l’Esport de Barcelona  

de Barcelona

Inst. La Guineueta

Inst. Lluïsa Cura

Inst. Mare de Déu de la Mercè

Inst. Miquel Tarradell

Inst. 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)

26 centres públics de 
formació professional

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

IFE 
Itineraris formatius específics (4 cursos)
Auxiliar en 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

Electricitat i electrònica
Perruqueria i estètica
Informàtica d’oficina

Cicles formatius de grau bàsic 
(2 cursos)

Ensenyaments professionals

El Yassin Bouchaiba Ruiz i la Paola Nicol Cavi-
montes, de l’Institut Lluís Vives, ens expliquen la 
seva experiència al batx. pro, una nova modalitat 
formativa adreçada a l’alumnat que vol fer CFGS.

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 a l’escultura
· Disseny industrial
· Arts aplicades al llibre
· Comunicació gràfica i audiovisual
· Ceràmica artística
· Arts aplicades a la indumentària
· Arts aplicades al mur
· Disseny d’interiors
· Tèxtils artístics

Cicles formatius:

· Futbol
· Salvament i Socorrisme
· Vela 
· Piragüisme (NOVETAT)
· Esquí (NOVETAT)

Cursos d’especialització (1 curs) 
Audiodescripció i subtitulació
Cultius cel·lulars  
Fabricació intel·ligent 
 

Formació professionalitzadora
(2 cursos) 

Centres on cursar l’English Batx:

Institut Caterina Albert 
Institut Ernest Lluch 
Institut Poeta Maragall (modalitat artística)
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Ensenyaments Professionals

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!

Maria Palazón Martínez
CFGS Administració i Finances, perfil de  
gestor d’assegurances
Escola del Treball de Barcelona

“Sempre he volgut estudiar alguna cosa relacionada 
amb l’economia, així que quan vaig acabar el batxi-
llerat vaig buscar cicles formatius relacionats amb el 
món de l’empresa. La veritat és que no coneixia  gens 
el món de les assegurances però em va atreure el 
cicle perquè era molt específic i podia imaginar-me 
que tenia una aplicació al món real. 

Al llarg del primer curs és quan es fa el procés de 
selecció de l’alumnat per entrar com a aprenent 
dual a l’empresa asseguradora. Vaig començar l’es-
tada dual al juliol i entrar a l’empresa va ser la meva 
primera experiència laboral. Al principi vaig estar dues 
setmanes observant les tasques que feien els meus 
companys, entenent els diferents processos, l’organit-
zació interna i els sistemes de comunicació. 

Després ja em van començar a delegar tasques senzi-
lles però que em van permetre consolidar coneixe-
ments que havia après a l’institut. I ara ja tracto direc-
tament amb clients particulars i puc assessorar-los 
en la cotització de pòlisses i gestionar tota la docu-
mentació.

Gràcies al cicle he descobert un sector que és vital 
per al funcionament econòmic de la societat i que 
em permet poder ajudar la gent a trobar una solució 
per cobrir els possibles riscos que tenen. També he 
millorat les meves competències de comunicació, 
especialment en llengua anglesa, ja que l’empresa on 
soc té molts clients estrangers.

Quan acabi el cicle m’agradaria continuar treballant 
a Iberassekuranz i fer un grau d’administració d’em-
preses en anglès.

Laia Rodés Valdés
CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma
Institut Pedralbes

FP dual

La meva tria de cicle formatiu va ser una mica accidental, 
ja que, de fet, hi vaig entrar com a segona opció. La 
primera opció era fer el grau de Matemàtiques Computa-
cionals però no vaig tenir prou nota i em vaig decidir per 
fer el cicle de Desenvolupament de Pàgines Web. Inicial-
ment tenia poca informació sobre el sector de la informà-
tica perquè a l’ESO només et donen pinzellades. El cicle 
em va permetre descobrir que el món de la informàtica és 
molt ampli i que et pots especialitzar en moltes branques. 
Tant és així que en acabar-lo vaig optar per continuar estu-
diant el CFGS de Desenvolupament d’Aplicacions Multi-
plataforma.

Aquest cicle m’apassiona perquè estem resolent reptes 
constantment. De fet, de les matemàtiques el que més 
m’atrau és la part de resolució de problemes i al cicle ens 
plantegen moltes situacions que no sempre tenen una 
solució evident. És molt estimulant i quan trobes la solució 
és molt gratificant.

És un cicle molt versàtil on aprens molts llenguatges de 
programació (Python, Java, C...) que es poden aplicar 
a diferents contextos, per exemple, a l’empresarial, on 
desenvolupem sistemes ERP que permeten integrar les 
dades dels processos d’una empresa per obtenir una 
gestió més eficient. 

He començat la meva estada a l’empresa i allà em formo 
en llenguatges diferents als de l’institut, per exemple el 
React Native, orientat a la programació d’apps mòbils. A 
l’empresa, primer em formen i després ja podré participar 
en processos de desenvolupament d’apps.

De moment, un primer aprenentatge que m’emporto és 
que l’anglès és vital en el món de la informàtica. Quan 
acabi, m’agradaria continuar compaginant la feina amb 
alguns crèdits del grau de Matemàtiques Computacionals.

Itineraris possibles
CFGM // Batxillerat  CFGS Administració i Finances  

 Grau universitari 

Itineraris possibles
CFGM // Batxillerat  CFGS Desenvolupament  
d’Aplicacions Multiplataforma  Grau universitari o  
curs d’especialització FP

Centres públics de referència
Escola del Treball
Institut Jaume Balmes
Institut La Guineueta
Institut Pedralbes
Institut Poblenou
Institut Tecnològic de Barcelona
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Alba Navarro Vargas
CFGS Desenvolupament  
d’Aplicacions Multiplataforma
Institut Poblenou

Vaig fer el batxillerat humanístic, però el cert és que 
quan vaig acabar no tenia cap vocació humanística, així 
que vaig estar buscant alternatives que connectessin 
més amb els meus interessos. Ho vaig fer pel meu 
compte perquè la veritat és que al batxillerat et parlen 
molt dels graus universitaris i molt poc dels cicles.

De sempre m’havia agradat la informàtica i malgrat que 
no en tenia gaires coneixements, em va atraure el cicle 
de grau superior de Desenvolupament d’Aplicacions 
Multiplataforma perquè vaig veure que hi podria treba-
llar la meva creativitat. 

Per a mi, el millor del segon curs ha estat començar la 
dual. 

Estic en una empresa de desenvolupament d’apli-
cacions mòbils que treballa a escala internacional. 
Gràcies a l’estada dual he pogut veure com funciona 
una empresa i m’ha ajudat a desenvolupar habilitats 
tècniques i personals. 

Joaquín Álvarez Albarrán
CFGS Gestió de Vendes i Espais Comercials 
Institut Poblenou

ser una experiència molt enriquidora, ja que em va permetre 
guanyar confiança i vaig desenvolupar habilitats de comuni-
cació i de treball en equip. 

També em va fer descobrir que podia dedicar-me a una 
feina que aportés alguna cosa a la societat. És així com 
finalment em vaig matricular al CFGS de Gestió de Vendes 
i Espais Comercials i actualment faig segon curs en moda-
litat dual a l’empresa Parlem.cat, on fem formació específica 
sobre tècniques de venda que complementa el que ja hem 
après a l’institut. 

A l’empresa fem accions per captar nous clients o atendre 
els clients actuals per via telefònica o presencial i tenim molt 
bon ambient de feina.

Quan acabi vull continuar estudiant el cicle de Màrqueting 
i Publicitat i m’agradaria continuar amb la dual.

En primer lloc, he après a treballar a distància emprant 
eines de planificació i comunicació perquè a causa de 
la pandèmia, estem fent teletreball. En l’àmbit tècnic he 
pogut posar en pràctica tot el que fem al cicle, ja que 
soc al departament de testing, on comprovem que les 
aplicacions compleixin els criteris d’acceptació (usabi-
litat, resposta de comandaments, estètica del disseny…) 
i si hi ha errors m’haig de posar en contacte amb els 
desenvolupadors perquè trobin solucions.

És cert que al principi tenia por de començar la dual 
perquè era la meva primera experiència laboral, però em 
vaig sentir molt ben acollida i el meu tutor sempre m’ha 
ajudat quan he tingut dubtes. 

Quan acabi el curs m’agradaria continuar treballant 
en aquesta empresa i començar el grau d’enginyeria  
informàtica.

Lydia Sabaté Moya
CFGS Comerç Internacional
Institut Poblenou

Farid Hassida
CFGS Automoció 
Institut Mare de Déu de la Mercè

Sempre m’ha atret el món del motor i quan vaig acabar 
el CFGM d’Electromecànica de vehicles vaig matricu-
lar-me al CFGS d’Automoció per poder tenir coneixe-
ments més específics. 

És un cicle on treballem per reptes en els quals apli-
quem tota la teoria que aprenem. Ara mateix estem 
fent una conversió d’un vehicle de combustió a un 
vehicle elèctric.

Fa poc que he començat la meva estada dual a 
Talentia, un programa d’impuls a l’ocupació juvenil 
del grup Volkswagen-Audi-Skoda on ens formen en 
les noves tecnologies aplicades a l’automoció i ens 
preparen per obtenir certificats específics com ara el 
d’instal·lació i desmuntatge d’airbags, instal·lacions 
d’alt voltatge, etcèteraètera.

 Allà treballem amb cotxes de clients reals, fet que et 
fa assumir una gran responsabilitat perquè saps que 
quan el cotxe surt del taller entra en circulació.  Al prin-
cipi vaig començar fent tasques senzilles com canvi 
d’oli o diagnosi d’errors del motor però ara ja puc fer 
la posada a punt d’un motor.

Recomano l’opció dual perquè té l’atractiu d’aprendre 
amb casos reals i perquè et fan un seguiment molt 
proper, jo diria que aprens més que a l’institut! I a més 
a més, et donen una remuneració, que sempre és molt 
atractiu.

Després de fer el CFGM d’Activitats Comercials em 
van explicar els diferents cicles de grau superior de 
la família del comerç i el màrqueting i em vaig decidir 
per CFGS de Comerç Internacional. Al grau mitjà havia 
fet un Erasmus a Irlanda en què vaig fer pràctiques 
al departament d’administració d’un hospital i allà 
va començar a despertar en mi el desig de fer una 
carrera professional vinculada a la internacionalització. 
M’agraden els idiomes i m’agrada conèixer gent nova 
i noves cultures.

El primer curs de Comerç Internacional em va semblar 
apassionant perquè en pocs mesos vaig sentir que 
adquiria molts coneixements específics que m’aju-
daven a comprendre el complex món de l’intercanvi 
de mercaderies a escala mundial. 

Ara bé, on he après més és a l’empresa on faig l’es-
tada dual, una empresa de transport de contenidors 
per via marítima. Inicialment vaig fer tasques de gestió 
administrativa donant suport a la gestió de la docu-
mentació dels transportistes, fet que em va permetre 
comprendre la importància de ser molt organitzada 
i meticulosa en l’elaboració de la documentació, per 
exemple, en el cas de la gestió de mercaderies peri-
lloses.

“A l’empresa em consideren una més 
de l’equip, em donen tasques de 
responsabilitat i em formen perquè 
tingui coneixement de tots els 
processos”

La veritat és que he tingut molta sort perquè tots els 
companys i el meu tutor em donen suport i sempre hi 
ha molt bon humor. El temps em passa volant i sempre 
vinc amb ganes de treballar!

Em queden pocs mesos per acabar i m’han ofert 
quedar-me a l’empresa amb un contracte, així que 
quan acabi el cicle compaginaré la feina amb estudis 
d’idiomes. 

FP dual FP dual

Itineraris possibles
CFGM // Batxillerat  Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma  Grau universitari

Itineraris possibles
CFGM // Batxillerat  CFGS Comerç Internacional 

 CFGS Transport i Logística o grau universitari

Vaig fer el batxillerat científic perquè sempre m’havien 
atret els animals i pensava fer una carrera relacionada 
amb la biologia. 

A segon de batxillerat vaig suspendre dues assignatures 
i mentre les recuperava vaig començar a treballar per a 
la Fundació Aldeas Infantiles fent captació de clients. Va Itineraris possibles

CFGM // Batxillerat  CFGS Automoció  Grau universitari

Centres públics de referència
Institut Joan Brossa
Institut Lluïsa Cura
Institut Poblenou

Centres públics de referència
Institut Joan Brossa
Institut Lluïsa Cura
Institut Poblenou

Itineraris possibles
PFI Auxiliar de Comerç i Atenció al Públic  CFGM  
Activitats Comercials  CFGS Gestió de Vendes  
i Espais Comercials
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Àlex Navas Àvila
CFGS Condicionament Físic
Institut de l’Esport de Barcelona

Isabel Díaz Fernández
CFGS Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària
Institut dels Aliments de Barcelona

Des de segon d’ESO tenia clar que em volia 
dedicar al món de l’esport. En acabar quart d’ESO 
vaig optar per fer el batxillerat científic amb l’ob-
jectiu d’anar a cursar el grau de CAFE a la univer-
sitat. Malgrat tenir una bona nota de batxillerat, no 
vaig poder entrar-hi, així que em vaig matricular al 
CFGS de Condicionament Físic, que era la meva 
segona opció. 

Estic molt content de la meva tria. Crec que és 
la primera vegada que m’ho passo bé mentre 
estudio. Al batxillerat vaig haver de renunciar a fer 
moltes hores d’esport per poder estudiar. Era molt 
contradictori perquè deixava de fer futbol o boxa, 
els meus esports preferits, per estudiar i poder 
continuar la meva carrera en el sector de l’esport. 
Mirant enrere, potser hauria  hagut de fer el GM 
de Conducció d’Activitats Fisicoesportives en lloc 
del batxillerat.

Gràcies al cicle he descobert nous esports, ja que 
et preparen per ser un professional polivalent. 
Aprenem a ser instructors de zumba, aiguagim, 
steps i preparadors físics de runners o de muscu-
lació. Gràcies a això he descobert que m’agrada 
ballar i la veritat és que hi tinc facilitat!

A segon curs vull fer l’estada dual en un centre 
esportiu especialitzat en musculació on podré 
fer d’instructor d’activitats dirigides o preparar 
persones que participen en competicions de 
culturisme o persones que fan rehabilitació.

Quan acabi el cicle tinc clar que vull continuar 
estudiant i m’agradaria fer el grau de CAFE. 

Com diu el seu nom, al cicle s’hi treballa tot el que 
passa amb un producte des que es produeix fins que 
arriba al consumidor, tant en productes elaborats i 
envasats com en productes frescos. Analitzem l’olor, 
el sabor, els aspectes fisicoquímics, microbiològics… 
i verifiquem que s’aplica la normativa per garantir la 
qualitat dels aliments.

Per a mi, treballar al laboratori, observant bacteris 
al microscopi, valorant àcids bàsics, etcètera, és 
molt emocionant. Crec que la nova generació hem 
de canviar les coses i hem de poder participar en 
la creació d’una nova indústria alimentària més 
sana, fugint dels ultraprocessats sense valor nutri-
cional, creant nous envasos compostables per als 
productes, com els envasos de sucre de canya per 
als iogurts, i reduint el consum de plàstics.

Actualment estic fent pràctiques dual a l’empresa 
Borges, on analitzo els processos relacionats amb 
les ametlles des de tots els seus vessants. És molt 
enriquidor i estic aprenent moltíssim, ja que participo 
en activitats reals i em puc considerar com una treba-
lladora més de l’empresa. 

FP dual

Aquest curs 2021-2022 s’inaugura l’Institut dels Aliments de Barcelona  
al recinte de Mercabarna.

Aquest institut oferirà totes les formacions del catàleg 
de la formació professional relacionades amb el món 
de l’elaboració, la comercialització i la distribució d’ali-
ments.

El sector de la indústria alimentària està en alça i 
és un dels principals motors econòmics del país, 
tal com s’ha pogut veure durant la pandèmia, amb 
gran estabilitat malgrat la crisi.  La recerca de talent 
i demanda professional a les indústries alimentàries 
reforça la necessitat de crear un institut d’àmbit 
vocacional que concentri formacions que fins ara 
s’impartien disperses en altres centres.

Aquesta ubicació privilegiada, on ara es pot arribar amb 
la línia 9 del metro, ofereix l’oportunitat d’establir siner-
gies amb més de 600 empreses per a les pràctiques 

i també de formació dual, a més de poder participar 
en projectes de recerca i desenvolupament a través 
dels programes d’R+D de les empreses en el camp 
de la qualitat alimentària, el reaprofitament d’aliments, 
la producció, la manipulació i la logística sostenible, 
etcèteraètera.

Barcelona és, l’any 2021, capital de l’alimentació soste-
nible, i com a tal serà l’escenari d’una sèrie d’esdeve-
niments i iniciatives en els quals l’alimentació soste-
nible, justa i sana serà el principal element vertebrador, 
a més de desplegar polítiques i projectes alimentaris 
per situar la ciutat com a referència en aquest àmbit. 

Així, doncs, la inauguració d’un institut amb vocació de 
formar talent en aquest camp agafa tot el sentit per a 
l’alumnat interessat a formar-se en aquest sector.

Institut dels Aliments de Barcelona

Joan Blanc 
CFGM de Elaboració de Productes Alimentaris
Institut dels Aliments de Barcelona

lloc on em pogués quedar a treballar seria genial, però 
ja ens diuen que això no ho poden assegurar.

Aquest cicle m’habilita per treballar per a col·lectivitats 
i per a botigues de menjar preparat. Les jornades són 
més racionals que a un restaurant, sense pics de feina. 
En un restaurant les jornades són partides i l’ambient de 
vegades pot ser caòtic, estressant i descontrolat. No és 
una qüestió econòmica, però els salaris són més esta-
bles, en un restaurant pots guanyar molt però també 
poc. També capacita per obrir un negoci propi però 
de moment no ho considero perquè no m’agraden els 
riscos. 

Ara el que tinc ganes de fer és començar a treballar i 
penso que és un sector en alça, molt més que la restau-
ració. Si ho pogués compatibilitzar, estudiaria el superior, 
però de moment, la meva prioritat és trobar feina.

Quan treballava en una rostisseria, la meva excap em va 
comentar que havia fet aquest cicle. Jo no tenia formació 
i vaig pensar que almenys havia de tenir un cicle mitjà. 
Havia començat estudiant jardineria i vaig decidir canviar 
de sector perquè hi havia poca feina, precària i lluny.

Al cicle d’elaboració de productes alimentaris hi he estu-
diat un ampli ventall de temàtiques: qualitat alimentària; 
gestió de la botiga i de l’economat i també electromecà-
nica, ja que s’utilitzen màquines industrials. El segon curs 
és majoritàriament un curs de pràctiques i és una molt  
bona manera de conèixer el sector. De fet, si trobés un 

Cicles relacionats
CFGM Elaboració de Productes Alimentaris 
CFGM Forneria, Confiteria i Pastisseria 
CFGM Cuina i Gastronomia*

Centres públics de referència
Institut dels Aliments de Barcelona
Escola d’Hoteleria i Turisme* de Barcelona

Itineraris possibles
PFI // ESO  CFGM Elaboració de Productes Alimentaris  

 CFGS Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària

Centres públics de referència
Institut Vall d’Hebron
Institut de l’Esport de Barcelona

Cicles relacionats
CFGM Elaboració de Productes Alimentaris
CFGM Forneria, Pastisseria i Confiteria
CFGS Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària

Consorci d’Educació de Barcelona    Postobligatoris Consorci d’Educació de Barcelona    Postobligatoris14 15



Marta Hernández
CFGM Forneria, Confiteria i Pastisseria
Institut dels Aliments de Barcelona

Vaig acabar l’ESO i primer vaig fer Cuina i Gastro-
nomia perquè el meu pare va descobrir el centre i 
me’l va recomanar. Quan l’estava fent vaig veure que 
el mòdul que m’agradava més era el de pastisseria i 
vaig decidir matricular-me al grau mitjà de Forneria, 
Confiteria i Pastisseria.

La cuina no era el que buscava i em vaig adonar que 
donava el millor de mi mateixa amb la pastisseria, 
em concentro més i soc més creativa. De fet, és una 
qüestió d’interès, ja que sempre miro coses de pastis-
seria a revistes, a les xarxes, a la tele…

A primer curs s’estudien les matèries primeres, 
les masses bàsiques del pa, les masses mare, 
com reaccionen els ingredients, una mica de 
brioixeria, com ara les ensaïmades i els crois-
sants, i els aspectes bàsics de la pastisseria: 
pastissos, braços de nata. A segon, les postres es 
compliquen una mica més amb mousse, plats empla-
tats de cara al restaurant, anglès tècnic i el projecte 
de síntesi, on cal fer un escandall de costos per a una 
empresa que has de muntar. També planifiquem la 
gestió de l’economat, la logística de les comandes i 
la gestió de botigues.

Per a una persona que estigui dubtosa entre cuina 
i pastisseria, li diria que pastisseria és molt menys 
sacrificat perquè tu comences a treballar a la tarda i 
no has de quedar-te fins a la nit.

El meu lloc de treball ideal seria en un laboratori de 
qualitat alimentària, perquè la qualitat de vida és millor, 
no has de treballar els cap de setmana. 

Ara estic treballant en una pastisseria i puc compati-
bilitzar bé la feina i els estudis, és qüestió d’organit-
zar-se. L’any que ve tinc pensat de fer el cicle de grau 
superior de Processos i Qualitat de l’Alimentació per 
acabar d’arrodonir els meus estudis.

Indústries alimentàries

Itineraris possibles
PFI // ESO  CFGM Forneria, Pastisseria i Confiteria  CFGS Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària

Jo treballava a la indústria alimentària però em van 
trucar per fer una substitució i ara m’encanta fer de 
professora i faig classes als cicles mitjans d’Elaboració 
de Productes Alimentaris però també al cicle superior 
de Processos i Qualitat de la Indústria Alimentària.

Analitzem processats càrnics, cereals, olis, làctics, 
elaboració de productes derivats, processos de com 
fer un fuet, com fer un iogurt... També faig matèries 
primeres al cicle de Forneria: què és un glúcid, que 
és un greix, tipologia de farines, de substituts vege-
tals. Fem tasts i sentits. Comparteixo l’obrador amb 
el pastisser, fem confiteria, postres en restauració. 
Aquesta sinergia que fem amb un pastisser o un cuiner, 
és molt útil perquè ell coneix la part pràctica d’una 
reacció i nosaltres els expliquem per què un agregat no 
el pots congelar per què després traurà aigua… quan 
es fa una quallada què actua, per què s’ha d’escalfar i 
després refredar… Els alumnes acaben reconeixent que 
és útil aquesta codocència. Per al professorat també és 
útil, aprens moltes coses i surts de la zona de confort.

Jo crec que la família d’indústries alimentàries té molt 
futur perquè l’alimentació no s’ha aturat, la pandèmia ha 
servit perquè la gent s’adonés que hi ha molta ocupa-
bilitat i que l’alimentació no ha deixat de ser imprescin-
dible mai, i que el subministrament d’aliments no ha 
fallat ni en els pitjors moments. Treballar en algunes 
indústries de producte fresc pot semblar molt bàsic i 
de vegades les condicions de treball molt dures, però 
no és així, perquè la indústria alimentària cada cop és 
més neta i més tecnològica, més segura. 

Beatriz Alós
Professora
Institut dels Aliments de Barcelona

Cicles relacionats
CFGM Elaboració de Productes Alimentaris
CFGM Forneria, Pastisseria i Confiteria 
CFGM Cuina i Gastronomia*

Centres públics de referència
Institut dels Aliments de Barcelona
Escola d’Hoteleria i Turisme de 
Barcelona

Albert Castillo Deop
Director
Institut dels Aliments de Barcelona

L’obertura d’aquest nou institut, per mi, ha estat un 
somni fet realitat i alhora una gran oportunitat. Un 
somni per tractar-se d’un centre on es concentra tota 
la formació relacionada amb el sector alimentari a 
Barcelona, sector al qual  he dedicat la meva trajectòria 
professional els darrers anys. Considero que és una 
gran oportunitat per la seva ubicació dins el hub alimen-
tari més gran de la Mediterrània i per les possibilitats de 
sinergia entre el món educatiu i el món empresarial. Així 
mateix m’atrau el repte en tractar-se d’un projecte que 
neix de zero amb l’objectiu ambiciós de ser el primer 
centre integrat de Catalunya on coexistirà la formació 
reglada, la contínua i l’ocupacional.

El fet d’estar ubicat en un recinte amb més de 600 
empreses facilita moltes oportunitats a tota la comunitat 
educativa del centre.

L’alumnat veurà reforçada l’acció pedagògica al centre 
amb la possibilitat d’accedir a instal·lacions de primer 
nivell. 

A més gaudirà d’una quantitat més gran d’empreses per 
poder fer les pràctiques o per escollir la formació dual.

Marta Rodríguez Martín
Directora d’Organització, Persones i Cultura
Mercabarna

Mercabarna ja tenia un centre de formació. Quines 
formacions ja fèieu a Mercabarna i quin tipus 
d’alumnes hi teníeu?

Els serveis de formació a Mercabarna van néixer l’any 
1987 amb l’objectiu de contribuir a la professionalització 
del sector agroalimentari. Més endavant es va iniciar 
també la formació ocupacional de peixaters, de floristes 
i de venedors de fruiteria. L’any 1994 es van començar 
a organitzar també cursos de reciclatge (formació 
contínua) per a professionals d’empreses del sector i 
també formació per encàrrec d’ajuntaments i empreses. 

Actualment les formacions que es fan són les següents: 

· Certificats de professionalitat

· Les Formacions a mida dirigides de professionals de 
les empreses agroalimentàries

· Les Formacions a mida per encàrrec d’institucions i 
organitzacions del tercer sector

Altrament podrà complementar els seus estudis en 
el futur amb la formació contínua que oferirà l’Institut 
dels Aliments de Barcelona.

D’altra banda, el professorat també podrà disposar 
d’accés a instal·lacions i estades formatives a les  
empreses, i se n’assegurarà el reciclatge i la formació 
complementària.

Indústries alimentàries

La tipologia d’alumnes és diversa, des de col·lectius de 
persones sense ocupació amb més o menys risc de vulnera-
bilitat fins a professionals en actiu que volen especialitzar-se 
o completar la seva formació.

Quines oportunitats laborals poden trobar els futurs 
alumnes de l’IAB a Mercabarna?

A l’ecosistema de Mercabarna les oportunitats laborals són 
importants i diverses, des de l’entorn logístic, fins al del 
comerç, la qualitat i seguretat alimentària i la tecnologia apli-
cada al processament d’aliments. A més a més, Mercabarna 
està preparant la tercera edició del programa de suport a nous 
emprenedors INNOFOOD. Aquest programa es desenvolupa 
conjuntament amb Barcelona Activa i té per objectiu donar 
suport a nous productes o serveis en l’àmbit de l’alimentació 
sostenible.
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FP respon a la Covid
Joel Villanueva Domingo
Sofia Gómez Jiménez
CFGM Emergències Sanitàries
Institut Moisès Broggi

David Bermúdez
CFGS Disseny en Fabricació Mecànica
Institut Mare de Déu de la Mercè

“Des de sempre m’ha atret el món de les emer-
gències”, comenta en Joel. “Aquest cicle m’ha fet 
veure que m’agrada estudiar. Abans m’avorria i 
aquí he descobert la meva vocació. 

A l’institut fem moltes simulacions i això t’ajuda a 
posar-te en el rol tant del pacient com del profes-
sional. M’agrada moltíssim perquè aprenem a 
partir dels errors i pots veure com vas millorant.

Al primer curs ja vaig fer 220 hores de pràc-
tiques en una ambulància amb cites progra-
mades i ara, a segon, faré les pràctiques d’am-
bulància d’emergència, que són més intenses.

Quan acabi tinc clar que vull continuar estudiant. 
M’agradaria fer el cicle de grau superior d’ana-
tomia patològica i potser, més endavant, anar a 
la universitat.”

La Sofia ens explica: “Quan vaig acabar el batxi-
llerat vaig tenir clar que el cicle que volia fer era 
el de GM d’Emergències Sanitàries. Podria haver 
escollit anar a un grau universitari o a un GS però 
el que realment em motivava era endinsar-me de 
ple en el món de les emergències. En aquest cicle 
et preparen per a un món on t’has d’enfrontar a 
realitats molt dures i tot el primer curs, de fet, és 
un espai de maduració personal. En el meu cas, 
a primer vaig fer pràctiquesd’ambulància progra-
mada i em va agradar moltíssim perquè vaig 
descobrir la part humana d’aquesta professió. 
Personalment m’ha ajudat a desenvolupar 
habilitats personals i de comunicació gràcies 
a la relació propera amb els pacients.

Els meus primers passos amb el disseny van ser 
batxillerat, en què vaig iniciar-me en el món del 
disseny 3D amb un programa educatiu de Google 
molt senzill orientat a l’entreteniment. La meva afició 
va agafar volada quan un professor del CFGS de 
Manteniment Electrònic em va ensenyar a fer servir 
una impressora 3D. Quan vaig acabar, vaig decidir 
anar a la universitat a fer enginyeria però tot i que 
vaig aprovar tot i que el primer curs, vaig detectar que 
necessitava trobar uns estudis on pogués aplicar més 
el que aprenia. És així com vaig trobar el CFGS de 
Disseny en Fabricació Mecànica i puc dir que mai he 
estat tan feliç estudiant. És una sensació de plenitud 
perquè ara puc aplicar la meva creativitat dissenyant 
i materialitzant les meves creacions.

He descobert que el món del disseny es pot aplicar 
a molts sectors, per exemple, durant les pràctiques 
vaig reconfigurar el disseny d´un volant d’un cotxe per 
fer-lo més esportiu tenint en compte criteris especí-
fics de flexibilitat dels materials, facilitat de muntatge, 
etcètera. tot un repte! Però també he descobert que 
el disseny 3D és clau en altres sectors com el nàutic 
o la salut, en què es fan òrgans en 3D per simular 
operacions.

Aquest cicle m’ha aportat una felicitat increïble 
perquè sé que amb el disseny 3D puc aportar 
solucions per a la societat. Per exemple, durant la 
pandèmia, he estat dissenyant viseres, subjecta-
mascaretes, obreportes, etcètera i els he imprès 
en 3D per poder-ho fer arribar als hospitals. 

Oriol Rosell Gili
CFGS Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear
Institut Bonanova

Alba Jumilla Sesé
CFGS Laboratori Clínic i Biomèdic 
Institut La Guineueta

“Durant el batxillerat tenia clar que volia continuar 
estudiant i m’atreia la branca sanitària. Vaig buscar 
informació sobre els diferents cicles formatius, 
vaig anar a les portes obertes dels centres de 
formació professional i em vaig decidir pel CFGS 
d’Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear.
Em va agradar la idea de col·laborar en el diag-
nòstic d’una persona a partir del tractament de les 
imatges que podem obtenir del cos.

Actualment estic a segon curs i faig la moda-
litat dual, és a dir, part de l’aprenentatge el faig 
al centre, als matins, i cinc tardes a la setmana 
vaig a l’hospital a fer pràctiques. Des del mes de 
novembre tinc una beca amb l’IMI (Imatge Mèdica 
Intercentre), que presta els seus serveis en dife-
rents seus, així que he conegut les instal·lacions 
i el funcionament de l’Hospital del Mar, l’Hospital 
de l’Esperança i el Centre Fòrum. 

A les pràctiques duals he pogut passar per 
diferents modalitats emprant diferents tècni-
ques: radiologia digital, ecografies, mamogra-
fies, ressonàncies, TC, sempre amb un tutor 
de referència que et guia sobre el que has de 
fer i t’ajuda a millorar.

La meva tasca és acollir els pacients i donar-los 
les indicacions per fer les proves. En algunes 
proves ja començo a programar les màquines i en 
d’altres encara necessito el suport del tutor.

És un cicle on aprenem a partir de simulacions i 
projectes reals, aplicant la metodologia del Design 
Thinking, i ens donen moltes eines per ser autò-
noms i treballar la creativitat. Tot això m’ha servit 
per preparar-me per a les pràctiques duals. Allà he 
hagut de demostrar que tinc capacitat per plani-
ficar-me i he millorat algunes habilitats personals: 
jo sempre he estat molt tímid i ara que m’haig de 
relacionar amb pacients, he guanyat en seguretat.

“Des de petita sempre m’havien atret les joguines 
de laboratori, així que durant l’ESO vaig anar esco-
llint optatives de ciències i finalment vaig optar pel 
batxillerat científic. Va ser al Saló de l’Ensenyament 
on vaig conèixer uns alumnes que explicaven la seva 
experiència en el CFGS Laboratori Clínic i em van 
convèncer per matricular-m’hi.

Aprenem a ser molt organitzats perquè els procedi-
ments ho exigeixen. També cal molta concentració 
i paciència, ja que molts dels processos reque-
reixen molta dedicació i temps per obtenir resultats. 
Reconec que gràcies a aquest cicle ara soc més 
pacient i organitzada.

Just acabo de finalitzar el meu període de pràcti-
ques al Servei de Microbiologia de l’Hospital de Sant 
Pau. M’ha agradat moltíssim perquè m’ha permès 
passar per diferents seccions de microbiologia (viro-
logia, hemocultius, orina, etcètera) i participar en les 
anàlisis dels pacients ingressats o dels pacients d’ur-
gències.

Durant les pràctiques he aplicat tècniques com 
immunocromatografies d’anticossos per saber 
si el pacient ha patit la covid, o cribratges de 
detecció d’antígens. Això requereix molta rigoro-
sitat perquè són mostres que poden estar infec-
tades i m’ha ensenyat a ser molt metòdica.

Itineraris possibles
CFGM // Batxillerat  CFGS Diagnòstic i Medicina Nu-
clear  Universitat 

Cicles relacionats

CFGS Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear 
CFGS Radioteràpia i Dosimetria 
Laboratori Clínic i Biomèdic  
Laboratori Clínic i Biomèdic, perfil de recerca

Centres públics de referència
Institut Bonanova*
Institut Moisès Broggi
Institut La Guineueta

FP respon a la Covid

Centres públics de referència
Institut La Guineueta
Institut Moisès Broggi

Centres públics de referència
Institut Mare de Déu de la Mercè
Escola del Treball de Barcelona

Cicles relacionats
CFGS Disseny en Fabricació Mecànica
CFGS Programació de la Producció en Fabricació 
Mecànica
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Paula Rodríguez Baena
CFGM Cures Auxiliars d’Infermeria
Institut Bonanova

“Des de ben petita sé que la meva 
vocació és treballar en el sector 
sanitari.”

Sempre m’ha atret tenir cura de les persones.  Malgrat 
tot, el meu primer curs em va costar i vaig continuar 
el consell de la meva tutora de dividir-me el curs en 
dos anys. Això em va donar aire i em vaig posar les 
piles. El que em va motivar més va ser poder parti-
cipar a la crida que van fer els hospitals durant el 
confinament. Necessitaven personal de suport en 
diferents departaments i em van contractar a l’Hos-
pital del Mar com a operaria en tasques de revisió de 
documentació sanitària, subministrament de mate-
rials, gestió del magatzem, gestió de la roba bruta, 
etcètera. No són tasques relacionades amb el cicle 
però aquesta primera experiència laboral m’ha fet 
madurar i he après molt de les companyes de l’hos-
pital que aprofitaven per explicar-me tècniques que sí 
que estan relacionades amb la cura de les persones i 
que jo havia vist en simulacions a l’institut.

Hamaira Majeed Arcos 
CFGM Atenció a Persones en Situació de Dependència
Institut Salvador Seguí

“Per circumstàncies personals, durant la meva adoles-
cència vaig estar en contacte amb educadors socials i 
totes aquestes experiències em van permetre comprendre 
el gran impacte en el benestar de les persones que tenen 
les professions relacionades amb el sector social. 

Actualment faig segon curs i és increïble tot el que he après 
en tan poc temps. És un cicle que inclou molts àmbits de la 
professió i és molt pràctic. A l’institut, moltes de les classes 
són simulacions en què intentem reproduir el que passa en 
el món real. On m’ho he passat més bé és a les pràctiques. 
Vaig quatre dies a la setmana a una residència que també 
té un centre de dia. Allà dono suport directe als pacients 
(suport a la higiene, canvis posturals, suport psicosocial…). 
Gràcies a les pràctiques sé que vull continuar estudiant. 
Quan acabi el grau mitjà vull fer el CFGS d’Integració Social i 
el meu objectiu és graduar-me en Educació Social per poder 
atendre més col·lectius (nouvinguts, persones maltractades, 
sense sostre, etcètera.). Vull formar-me per poder donar 
suport a les persones en els seus moments més crítics, 
és la meva manera de contribuir a la societat i retornar 
el que m’ha donat. En èpoques com les que hem passat 
això és més important que mai.”

Aquesta feina la vaig compaginar amb les classes en línia, 
ja que era just quan estàvem confinats.

A partir del setembre vaig començar la meva estada de 
pràctiques a l’Hospital del Mar i amb la tutora de pràcti-
ques feiem el seguiment de vuit pacients: teníem cura de la 
higiene, preparàvem la medicació, ens coordinàvem amb 
les infermeres per a la gestió de proves de cada pacient, 
comprovàvem les dietes, etcètera. Va ser molt enriquidor,  
tot i que treballar sota les condicions del protocol per 
la covid era molt dur: cal posar-se l’EPI, el casquet, els 
guants, els peücs, la pantalla i doble mascareta, una 
FP2 i una quirúrgica. 

Han estat unes pràctiques molt intenses que m’han ajudat 
a confirmar que el meu jo professional està lligat a l’àmbit 
sanitari. Ara vull trobar feina i no descarto continuar estu-
diant un cicle de grau superior sanitari.”

Itineraris possibles
PFI // ESO  CFGM Atenció a les Persones en Situació 
de Dependència  CFGS Integració Social

Cicles relacionats
CFGM Atenció a les Persones en Situació 
de Dependència 
CFGM Cures Auxiliars d’infermeria

Centres públics de referència
Institut Salvador Seguí*
Institut Ferran Tallada*
Institut Miquel Tarradell*
Institut La Guineueta
Institut Bonanova
Institut Moisès Broggi
Institut Flos i Calcat

Natalia Suárez
CFAS Ceràmica Artística
Escola d’Art Llotja

“Quan vaig acabar el grau en Belles Arts vaig començar 
la meva carrera professional com a directora d’art en una 
empresa de publicitat de l’entorn farmacèutic. Després de 
molts anys treballant en el sector del disseny publicitari vaig 
sentir la necessitat de tornar a mostrar el meu jo artístic a 
través del treball manual. Així és com vaig iniciar un grau 
superior de Ceràmica a la Llotja. Inicialment ho vaig fer per 
tenir un espai personal on connectar amb l’art, per tenir 
espai per pensar i per crear. Però la Llotja va acabar esde-
venint una palanca de canvi en la meva vida. 

La dinàmica d’aprenentatge a la Llotja és molt professional 
i de seguida em van animar a treure tot el meu potencial i 
em van facilitar que em plantegés seriosament dedicar-me 
professionalment al món de la ceràmica.

Hi vaig trobar un ambient d’aprenentatge espectacular, amb 
professorat molt compromès i amb un grup d’alumnes molt 
heterogeni pel que fa a edats i vivències personals però que 
vam convertir-nos en una gran comunitat d’aprenentatge on 
teníem cura dels nostres projectes creatius i de les nostres 
vides personals. Va ser com trobar una segona família.

És a la Llotja on va néixer la primera llavor del meu canvi 
de vida. Gràcies als coneixements adquirits, l’obertura 
de perspectives i les ajudes europees per a dones que 
vulguin retornar al món rural per fer activitats no agrícoles 

Clàudia Torres
CFAS Joieria Artística
EA La Industrial

“Vaig descobrir el món de la joieria en acabar el grau de 
Disseny de Producte a la universitat. Sempre m’ha agradat molt 
la moda, i la joieria em va semblar una gran porta d’entrada al 
món del disseny. Després de treballar dissenyant joies en una 
joieria vaig decidir especialitzar-me en aquest sector i iniciar 
els estudis de CFGS en Joieria Artística per desenvolupar les 
meves habilitats tècniques.

Al llarg del primer curs hem treballat tècniques bàsiques de 
joieria com calar, llimar, soldar o embotir, així com tècniques 
antigues perquè no es perdin, com és el cas de la granulació 
o la filigrana. N’he gaudit molt perquè ha reforçat la meva part 
més creativa. També ho hem compaginat amb modelatge 3D 
i processos de disseny, fet que permet començar segon curs 
amb una base sòlida i encetar projectes més personals i espe-
cialitzats.” 

Artístics

Itineraris possibles
Batxillerat // CFGM artístic   CFGS Joieria Artística 

 Grau universitari

Cicles relacionats
CFGS Joieria Artística
CFGS Il·lustració

Centres públics 
de referència
EA La Industrial
EA La Llotja
EA Massana

vaig decidir deixar la meva feina estable per marxar de la 
ciutat i obrir el meu propi taller de ceràmica a un petit poble 
d’Astúries.

Va ser tot un repte, perquè avui dia, la ceràmica és un luxe, 
no és un bé necessari però a la vegada s’ha convertit en 
un refugi per a tots els que cerquen autenticitat. Ara tinc un 
espai on faig tallers de ceràmica i faig les meves pròpies 
creacions que majoritàriament exporto a altres països euro-
peus on es valora l’artesania.

M’agradaria enviar un missatge positiu als i a les joves 
perquè apostin per la ceràmica per crear els seus propis 
projectes personals, és una cosa que una màquina mai 
podrà fer.”

FP respon a la Covid

Itineraris possibles
PFI // ESO  CFGM Cures Auxiliars d’Infermeria 
  CFGS de la família de la sanitat

Itineraris possibles
Batxillerat // GM artístic  CFGS Ceràmica   
Grau universitari
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“El meu pas per l’ESO no va ser fàcil. Estava molt 
desmotivada i no tenia gens clar el meu futur com 
a estudiant. La meva tutora em va proposar cursar 
un PFI i em vaig posar a buscar informació sobre els 
diferents perfils de PFI. 

Finalment vaig escollir el de Comerç 
i Atenció al Públic perquè soc una 
persona a qui agrada tractar amb la 
gent. Desde que he començat he fet 
un canvi radical com a estudiant i com 
a persona.

M’agrada molt com aprenem a l’institut. Són assigna-
tures molt pràctiques que et permeten aprendre la part 
més tècnica d’una manera molt vivencial. Fem activitats 
que són útils per a la vida real, com ara fer un currículum 
o com fer una bona entrevista de feina. A més a més, hi 
ha altres assignatures que m’han aportat molt en l’àmbit 
personal; són les que m’han fet descobrir la persona 
entusiasta que hi ha en mi. El professorat ens acom-
panya moltíssim i ens fa veure del que som capaços de 
fer. Ara sento que tinc un futur com a estudiant i com 
a professional i estic a anys llum de la noia que era a 
l’ESO. Em sento amb molta energia.

El que més desitjo és poder fer el període de pràctiques, 
segurament en una botiga “Abacus”, i posar en pràctica 
tot el que he après.

Quan acabi el PFI vull continuar estudiant i vull fer el 
CFGM d’Activitats Comercials i més endavant continuar 
amb un cicle de grau superior.”

Duna Sánchez-Camacho
PFI Auxiliar de Comerç i Atenció al Públic
Institut Lluïsa Cura

PFI

Itineraris possibles
4t ESO sense graduat  PFI Auxiliar de Comerç i Atenció al Públic  CFGM Activitats Comercials

NOVETATS EN L’OFERTA DE PFI
 Auxiliar de Comercialització de Productes i Logística  

Institut dels Aliments de Barcelona
 Auxiliar de Muntatge i Manteniment d’Equips 

Institut Tecnològic de Barcelona
 Auxiliar de Manteniment i Reparació de Vehicles de  

Mobilitat Personal
Institut Rambla Prim

Cicles relacionats
Auxiliar de Comerç i Atenció 
al Públic
Auxiliar de Vendes, Oficina i 
Atenció al Públic

Centres públics 
de referència
Institut Lluïsa Cura
Institut Joan Brossa
Institut Poblenou

“Vaig descobrir l’IFE en una sortida escolar al Punt 
Jove de Sant Adrià de Besòs. Allà ens van orientar 
sobre les diferents possibilitats per continuar estudiant 
després de l’ESO. Inicialment el títol dels estudis no 
m’atreia gaire però quan vaig fer l’entrevista inicial i 
vaig conèixer el centre, em va convèncer.”

L’IFE dura 4 anys i jo ara soc a segon curs. Seguim dos 
blocs de mòduls molt diferenciats. Un està relacionat 
amb assignatures professionals, com atenció al públic, 
organització de l’empresa, marxandatge, etcètera. i 
l’altre és d’habilitats personals. A més a més, com ara 
organització personal, higiene i neteja, cuina, etcètera. 

Al principi no estava segur de començar aquests 
estudis perquè deixava el meu institut però de seguida 
he fet nous amics i he trobat profes que sempre et 
donen suport. Són exigents però també molt amables 
i comprensius.

Aprenem de manera molt pràctica, 
simulant situacions reals i aprenent 
a partir de casos que ens trobarem 
quan acabem els estudis. 

A més a més, fem moltes sortides per conèixer serveis 
de la ciutat com ara Mercabarna o TMB i també fem 
projectes com el de digitalització, per ensenyar a fer 
servir el mòbil als avis del casal o la campanya de 
recollida de roba, que rentem i reparem abans de 
donar-la.

Quan faci el quart curs, faré 385 hores de pràctiques 
en una empresa. Encara em queden dos anys però ja 
en tinc moltes ganes!

Adrià Pérez López
IFE Auxiliar de Vendes i Atenció al Públic
Institut Rambla Prim

IFE

Indián Sandoval
IFE Auxiliar en Manteniment d’Instal·lacions Esportives
Institut de l’Esport de Barcelona

“Sempre m’ha agradat fer construccions i entendre com 
funcionen les coses. Quan vaig acabar quart d’ESO la 
meva tutora em va recomanar l’IFE d’Auxiliar en Manteni-
ment d’Instal·lacions Esportives perquè encaixava amb el 
que jo volia: continuar estudiant i treballar en l’àmbit del 
manteniment. El fet que estigui vinculat al món de l’esport 
fa que m’agradi encara més.

El que més m’agrada són les pràctiques al taller, com ara 
la construcció d’un arbre de Nadal de fusta que es pot 
replegar. Va ser una tasca de treball en equip, ens vam 
haver d’organitzar per tallar fustes, pintar, envernissar i 
fer una construcció ben sòlida. Aquestes pràctiques les 
combinem amb altres assignatures que formen part del 
bloc de transició a la vida adulta.

Hi ha molt bon ambient entre els companys i el professorat 
és molt proper. Fem moltes sortides per conèixer equi-
paments esportius de la ciutat. També hem fet activitats 
esportives amb el grup de CFGM de Conducció d’Activi-
tats en el Medi Natural. 

Quan acabi els estudis d’aquí a tres anys m’agradaria 
poder treballar com a auxiliar de manteniment en un 
equipament esportiu de la ciutat, on podré participar en 
tasques com el control d’accessos, la gestió del material, 
control del magatzem, reparacions o suport en l’organit-
zació d’esdeveniments.”

OFERTA D’ITINERARIS FORMATIUS ESPECÍFICS
 Auxiliar en Manteniment d’Instal·lacions Esportives  

Institut d’Ensenyaments esportius de Barcelona
 Auxiliar en Vendes i Atenció al Públic   

Institut Rambla Prim 
Institut Poblenou

 Auxiliar en Cura d’Animals i Espais Verds  
Institut Rubió i Tudurí

 Auxiliar de Serveis de Restauració i Àpats 
Escola d’Hoteleria i Turisme de Barcelona
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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

Teo Monteys Zaera
Maria Picas Gil
Escoles oficials d’idiomes
Institut Verdaguer

En Teo, alumne de batxillerat científic de l’Institut 
Verdaguer, ens explica: “Durant el viatge de fi de curs 
de quart d’ESO un company em va parlar de la llengua 
japonesa i vaig sentir curiositat. Quan a primer de Batxi-
llerat ens van proposar escollir una llengua estrangera 
com a optativa em vaig decidir a fer japonès a l’EOI i 
d’aquesta manera poder convalidar una assignatura 
específica. Aprendre japonès és complex però potser 
per això m’agrada tant, perquè suposa un repte. Ara 
estic en el punt que ja puc mantenir converses senzilles 
i fins i tot entendre frases d’algunes sèries i això és molt 
emocionant. 

“A l’EOI, a més a més de les classes, 
també hem fet activitats culturals com 
jocs de taula japonesos, conferències 
sobre l’origen dels kanjis, tast de 
sakes, etcètera.”

De fet és la part que més m’agrada! Quan acabi Batxillerat 
vull anar a la universitat i vull continuar estudiant japonès 
a l’EOI.”

La Maria, alumna del Batxillerat social, també ens 
comparteix la seva experiència: “Des de petita sempre 
m’ha atret la cultura asiàtica. En el meu institut anterior 
tenia molts companys xinesos i sentia curiositat per la 
llengua xinesa. 

Quan em van proposar la possibilitat de 
fer una llengua a l’EOI em vaig decidir a 
fer xinès. És una llengua molt complexa, 
que m’ocupa molt de temps, però que 
m’agrada moltíssim. 

Has de ser molt metòdic i t’has de concentrar molt 
per memoritzar tots els caràcters però m’ho plantejo 
com un desafiament. A l’EOI he trobat un grup de 
gent molt simpàtica, són més grans però estan molt 
motivats i fem un bon grup. Hem fet activitats culturals, 
com un taller de menjar xinès i un de cal·ligrafia que 
ens ha apropat més a la cultura xinesa. Quan acabi el 
batxillerat vull anar a la universitat a fer el grau d’Estudis 
d’Àsia Oriental i continuaré estudiant xinès a l’EOI.”

EOI

Montserrat Suárez Díaz
Graduat en Educació Secundària
CFA El Carmel

Quan vaig acabar tercer d’ESO vaig haver de repetir 
curs. En aquell moment estava molt desmotivada i no 
tenia ganes d’estudiar. La meva tutora em va reco-
manar que fes un PFI perquè la idea de tornar a fer 
tercer d’ESO no era gens atractiva. És així com em vaig 
matricular al PFI de Perruqueria i Estètica i la veritat 
és que em va anar molt bé. Allà vaig tenir un bon tutor 
que em va recomanar treure’m el títol de l’ESO a una 
escola d’adults.

Inicialment em feia una mica de por perquè no em 
sentia preparada, però quan vaig començar GESO 1 
vaig veure que ho podia continuar i la veritat és que he 
trobat profes que et donen molt de suport, que entenen 
que tens un projecte de vida personal i t’acompanyen 
sense atabalar-te, que és el que jo no tenia a l’ESO. 

CFA

Les classes són molt participatives, fem molts treballs en 
grup i la veritat és que se’m passa el temps volant. 

Ara estic fent GESO 2 i quan acabi vull continuïtat estu-
diant. Des del centre m’han assessorat sobre la conti-
nuitat d’estudis. Per exemple, vam fer un taller de primers 
auxilis amb alumnes de formació professional i vaig poder 
veure’m com a futura treballadora del sector sanitari. A 
més a més, molts familiars meus treballen en aquest 
sector, així que ben aviat faré la preinscripció a un GM 
d’Emergències Sanitàries. El meu objectiu és aconconti-
nuar el títol de grau mitjà per poder continuar estudiant i 
fer el GS de Radioteràpia.

Gràcies a aquests estudis he madurat personalment 
i ara tinc clar el meu futur.

M’agradaria donar un consell a tots els joves que són a 
l’ESO: no deixeu d’estudiar! I si ho feu, sempre hi ha un 
camí de retorn per continuar estudiant! 

· 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 Ramon  
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
CFA Les Corts
CFA Rius i Taulet
CFA El Carmel
CFA Ciutat Meridiana
CFA Freire
CFA Pegaso
CFA Bon Pastor
CFA El Clot
CFA La Verneda
CFA Montserrat Roig
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Mai és tard!
Lourdes Delgado Vargas
Tècnica d’orientació educativa del Servei 
d’Orientació Pla Jove Sant Martí

Què és el SOPJ?

Un servei de ciutat amb seus a tots els districtes de 
Barcelona que atén joves alumnes d’entre 16 i 20 anys, 
escolaritzats o no, amb risc d’abandonar els estudis 
i que necessiten un assessorament i un suport en la 
decisió de la seva formació. Els fem un acompanya-
ment per ajudar-los a decidir. Treballem fent sessions 
informatives dels recursos formatius de la ciutat, els 
ajudem en el procés de preinscripció i els fem un 
seguiment durant el seu primer any de la postobli-
gatòria.

Quina és la missió del SOPJ?

Bàsicament evitar l’abandonament formatiu entre 
la secundària obligatòria (ESO) i la postobligatòria. 
Treballem en diferents àmbits, coordinant-nos amb els 
centres d’ESO i donant suport als orientadors, detec-
tant amb els centres alumnat vulnerable d’ESO i inter-
venint per acompanyar-los en la transició educativa i 
sobretot fent un seguiment d’aquest alumnat.

Els grups on centrem la nostra tasca són alumnat 
sense acreditació d’ESO, alumnat amb ESO però amb 
mancances i dificultats per fer la transició i alumnat 
que va abandonar fa temps i que vol refer el seu itine-
rari formatiu fent tutories individuals.

Què li diries a un jove o una jove que pensen que 
no va amb ells els estudis de postobligatòria?

Que cal reflexionar, que cal cercar metes i interessos. 
Que es deixi assessorar pel seu professorat, orienta-
dors i professionals del SOPJ, que el camí no és imme-
diat però que tothom en té un. Cal que es preguntin en 
què creuen que treballaran, com es veuen d’aquí a uns 
anys, cercar vocacions.

El principal és la motivació, que ens podem equivocar 
en les eleccions però que no és el final del camí.

Barcelona ofereix un munt d’oportunitats formatives i 
cal conèixer-les. Li diria què vagi al SOPJ per fer una 
reflexió sobre els objectius i les vocacions, això implica 
un esforç però a poc a poc vindran els èxits i, sobretot,  
que mai és tard!
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Els cursos d’especialització de formació profes-
sional tenen com a objectiu aprofundir en compe-
tències específiques de l’àmbit professional o 
facilitar accés a les innovacions tecnològiques 
del sector.

La formació es fa en format presencial al centre 
educatiu i un percentatge de les hores es fa en 
modalitat de pràctiques a l’empresa. La durada 
total del curs depèn de cada especialitat.

Cursos d’especialització
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· CFGS Realització de Projectes Audiovisuals i  
Espectacles

· CFGS Producció d’Audiovisuals i Espectacles

Cicles que hi donen accés:

· CFGS Automatització i Robòtica Industrial
· CFGS Mecatrònica Industrial
· CFGS Disseny en Fabricació Mecànica
· CFGS Sistemes Electrotècnics i Automatitzats
· CFGS Manteniment Electrònic

· CFGS Laboratori d’Anàlisi i Control de Qualitat
· CFGS Laboratori Clínic i Biomèdic
· CFGS Fabricació de Productes Farmacèutics,  
Biotecnològics i Afins

· CFGS Anatomia Patològica i Citodiagnòstic

Audiodescripció i  
subtitulació

Escola de Mitjans  
Audiovisuals de Barcelona

Fabricació intel·ligent
Escola del Treball

Cultius cel·lulars
Institut Bonanova

500 h

600 h

600 h

Servei d’Orientació:
PLA JOVE

Construeix el 
teu itinerari de futur

Si tens entre 16 i 21 anys, 
el pla Jove t’aconsella i respon a les 

teves preguntes o dubtes sobre 
orientació, els àmbits de formació i les 

professions que t’agraden. 

T’assessorem i t’orientem en la 
descoberta de les teves passions i del 
teu talent.
T’ajudem a trobar la teva vocació. 
Et donem suport personalitzat.
T’acompanyem en el procés de 
preinscripció i matrícula.
Fem el seguiment del teu itinerari durant 
el primer curs.

QUÈ FEM?

ON ENS POTS 
TROBAR?

T’orienta | T’assessora | T’acompanya

Barcelona t’ofereix  
nous cursos 
d’especialització de 
formació professional 
per actualitzar-te en 
sectors emergents.
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Aquesta formació va dirigida a joves  
sense requisits acadèmics per accedir a un 
cicle de grau mitjà però que vulguin iniciar una 
formació professional per assolir un  
certificat de professionalitat de nivell 1.

La formació té una durada de dos cursos 
acadèmics. Al llarg del segon curs l’alumnat 
escull una especialització de la família 
professional que més li interessi. Pot fer un 
certificat de professionalitat.

Centres on es pot 
cursar:
Institut Mare de Déu 
de la Mercè

Inst. Joan Salvat-Papasseit
Inst. Milà i Fontanals
Inst. Pau Claris
Inst. Verdaguer
Inst. Angeleta Ferrer 
Inst. Ernest Lluch
Inst. Fort Pius
Ins Poeta Maragall
Inst. Viladomat 
Inst. Consell de Cent
Inst. Emperador Carles
Inst. Lluís Domènech i Montaner
Inst. Lluís Vives
Inst. Montjuïc
Inst. XXV Olimpíada
Inst. Les Corts
Ins-esc.Costa i Llobera
Inst. Menéndez y Pelayo
Inst. Montserrat
Inst. Josep Serrat i Bonastre
Inst. La Sedeta
Inst. Montserrat Roig    
Inst. Vila de Gràcia
Inst. Francisco de Goya
Inst. Narcís Monturiol
Inst. Josep Pla
Inst. Manuel Carrasco i Formiguera
Inst. Teresa Pàmies
Inst. Barcelona Congrés
Inst. Galileo Galilei
Inst. Pablo R. Picasso
Inst. Nou Barris (antic Sant Andreu)
Inst. Valldemossa
Inst. Dr. Puigvert
Inst. Joan Fuster
Inst. Martí Pous Novetat 
Inst. L’Alzina 
Inst. Príncep de Viana
Inst. Barri Besòs
Inst. Bernat Metge
Inst. Front Marítim
Inst. Icària
Inst. Infanta Isabel d’Aragó 
Inst. Caterina Albert 
Inst. Maria Espinalt 
Inst. Quatre Cantons
Inst. Salvador Espriu

CFA Barceloneta
CFA Barri Gòtic
CFA Francesc Layret
CFA Manuel Sacristán
CFA Maria Rúbies
CFA Palau de Mar
CFA Can Batlló
CFA Pere Calders
CFA Sants - Sant Ramon de Penyafort
CFA Les Corts
CFA Rius i Taulet
CFA El Carmel
CFA Torrent d’en Melis
CFA Canyelles
AFA Ciutat Meridiana
CFA Freire
CFA Madrid
CFA Prosperitat
CFA Bon Pastor 
CFA Pegaso
CFA Trinitat Vella
CFA El Clot
CFA La Verneda
CFA Montserrat Roig
AFA La Pau

IESA Institut del Teatre
IE Oriol Martorell

EOI Barcelona Drassanes I
EOI Vall d’Hebron II
EOI Sant Gervasi III
EOI La Pau IV
EOI Sants V
EOI Guinardó VI

Inst. Miquel Tarradell
Inst. Jaume Balmes
Inst. Escola del Treball
Inst. Pedralbes
Inst. Anna Gironella de Mundet
Inst. Ferran Tallada
Inst. Joan Brossa
Inst. Vall d’Hebron
Inst. Flos i Calcat
Inst. La Guineueta
Inst. Tecnològic de Barcelona Novetat
Inst. Joan d’Àustria
Inst. Moisès Broggi

Inst. Bonanova
Inst. Lluïsa Cura
Inst. Narcís Monturiol 
Inst. de Nàutica de BCN
Inst. Mare de Déu de la Mercè
Inst. Escola de Mitjans Audiovisuals
Inst. d’Ensenyaments Esportius de BCN
Institut dels Aliments de Barcelona Novetat
Inst. Escola Hoteleria i Turisme BCN
Inst. Rubió i Tudurí 
Inst. Poblenou
Inst. Salvador Seguí 
Inst. Rambla Prim

EA Massana
EA La Industrial
EASD Deià                    
EASD Llotja 
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Centres de batxillerat Centres de 
formació d’adults

Centres integrats

Escoles oficials  
d’idiomes

Centres de batxillerat i de 
formació professional

Centres de  
formació professional

Escoles d’art

Centres d’ensenyaments  
postobligatoris de Barcelona

Grau bàsic de formació professional

Formació professionalitzadora  
(noves oportunitats)

Aquesta formació va dirigida a joves a partir de 15 anys 
que no han finalitzat l’ESO i que volen començar a  

especialitzar-se en una família  
professional. 

Té una durada de dos cursos acadèmics i en acabar 
l’alumnat obté el títol d’ESO i el de tècnic bàsic.

Centres on es pot cursar:
Informàtica d’Oficina   
Institut La Guineueta
Electricitat i Electrònica   
Institut Rambla Prim
Perruqueria i Estètica   
Institut Vall d’Hebron
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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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Mapa de centres 
d’ensenyaments 
postobligatoris
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Abril 2021

NOVETATS DEL CURS 2021-2022

Aquest curs 2021-2022 començarà amb moltes 
novetats:

S’implanten els cicle formatius de grau bàsic per a 
nois i noies que hagin cursat tercer d’ESO i vulguin 
obtenir un títol de tècnic bàsic i alhora el títol de 
l’ESO en dos cursos.

S’implanta la formació professionalitzadora com a 
programa de noves oportunitats per a l’alumnat que 
ha interromput el seu itinerari formatiu.

Augmenten les especialitats dels IFE (itineraris 
formatius específics), ensenyaments professionals 
adreçats a alumnes d’entre 16 i 20 anys amb 
necessitats educatives especials associades a una 
discapacitat intel·lectual lleu o moderada.

Augmenten les especialitats dels cicles formatius de 
grau mitjà o superior en camps com la sostenibilitat, 
la indústria i la digitalització.

S’implanten els cursos d’especialització per 
aprofundir coneixements en àrees capdavanteres 
després d’haver cursat un cicle formatiu, amb una 
durada d’entre 500 i 720 hores.

També hi ha més batxillerats singulars. Augmenten 
els centres que imparteixen el batxillerat amb 
matèries en anglès. També els centres que 
imparteixen el batx. pro una opció per a l’alumnat 
que després del batxillerat vol fer un cicle formatiu 
de grau superior, o els batxillerats tecnològics 
digitals. També augmenten els centres públics on es 
pot cursar el batxillerat internacional o el batxillerat 
en tres anys amb una titulació de tècnic o tècnica 
d’esports.

I finalment s’obre un nou centre de formació 
professional: l’Institut dels Aliments de Barcelona, 
situat a Mercabarna.

Cicles de grau bàsic
Perruqueria i Estètica 
Informàtica d’Oficina 
Electricitat i Electrònica

Itineraris formatius específics
Auxiliar en Manteniment d’Instal·lacions Esportives 
Auxiliar de Serveis de Restauració i Àpats

Nous cicles de formació professional
CFGM Comercialització de Productes Alimentaris 
CFGM Xarxes i Estacions de Tractament d’Aigües 
CFGS Animacions en 3D, Jocs i Entorns Interactius, 
perfil de mons virtuals, realitat augmentada i gamificació 
CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Web, orientació  
a entorns mòbils  
CFGS Energies Renovables 
CFGS Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids

Nous cicles d’ensenyaments artístics
CFAM Assistència al Producte Gràfic Imprès,  
(perfil d’assistent de fotografia) 
CFAM Serigrafia 
CFAS Direcció de Cant Coral 
CFAS Animació en 3D

Nous cicles d’ensenyaments esportius
Tècnic d’Esquí Alpí 
Tècnic de Piragüisme en Aigües Tranquil·les

Cursos d’especialització d’FP 
Audiodescripció i subtitulació 
Cultius cel·lulars 
Fabricació intel·ligent 

Nous grups de batxillerat 
Batxillerat internacional 
Batx Pro 
English batx. 
Batxillerat digital 
Batxillerat lingüístic 
Batxillerat amb UF de cicles formatius 
Batxillerat + tècnic esportiu de futbol o socorrisme

Més de 80 itineraris formatius!
Informa-te’n a www.edubcn.cat.

La revista dels  
ensenyaments  

postobligatoris als  
centres públics  
de Barcelona


