I T I N E R A R I S F O R M A T I U S : ENSENYAMENTS PROFESSIONALS
U N I V E R S I T A T - GRAUS

ENSENYAMENTS
ARTÍSTICS SUPERIORS:
DISSENY I CONSERVACIÓ
I RESTAURACIÓ DE BÉNS
CULTURALS

Es pot fer (caràcter voluntari) la fase específica de les PAU per millorar la nota d’accés

ENSENYAMENTS ESPORTIUS

Grau superior (GS)
Títol de tècnic/a esportiu/iva superior

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Cicle formatiu de grau superior (CFGS)
Títol de tècnic/a superior

Part comuna o
general de la
prova d’accés
a GS

Cicle formatiu de grau superior (CFGS)
Títol de tècnic/a superior

Part específica de la prova d’accés d’arts plàstiques i disseny
(excepte si es té el títol de batxillerat d’arts)

En algunes modalitats, prova específica
d’aptituds esportives

BATXILLERAT
o estudis
equivalents

ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

BATXILLERAT
o estudis
equivalents

Prova d’accés
a GS

BATXILLERAT
o estudis
equivalents

Curs de preparació
per a la incorporació
als cicles formatius
de grau superior

Part comuna
o general
de la prova
d’accés a GS

+
En tots els casos, títol de tècnic/a esportiu/iva de de la mateixa modalitat

ENSENYAMENTS ESPORTIUS
Grau mitjà (GM)
Nivell 2: tècnic/a esportiu/iva de
Nivell 1: certificat

En algunes modalitats, prova específica d’aptituds esportives

Prova d’accés
a CFGM
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FORMACIÓ PROFESSIONAL

Cicle formatiu de grau mitjà (CFGM)
Títol de tècnic/a

Títol de formació
professional bàsica

Haver superat els mòduls
obligatoris d’un programa
de qualificació
professional inicial (PQPI)

Graduat/ada en ESO
o estudis equivalents

ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Cicle formatiu de grau mitjà (CFGM)
Títol de tècnic/a

Prova específica d’accés a cicles formatius de grau mitjà d’arts
plàstiques i disseny

Curs de formació específic
per a l’accés als cicles
de grau mitjà (CAM)
Informació adaptada de la normativa vigent
com a suport a la tasca orientadora
Codi: E01

