
Curs 2023-2024 

Com es pot accedir a la formació professional
específica de grau superior

•	 PROVA D’ACCÉS o exempció total d’aquesta prova
•	 Altres titulacions que permeten l’accés

Les sol·licituds s’ordenen segons la qualificació de la prova o la qualificació mitjana 
de l’estudi al·legat

Reserva
del 20 %
de les places

Reserva
del 20 %
de les places

TÈCNIC/A DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
TÈCNIC/A D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Les sol·licituds s’ordenen, un cop aplicades les prioritats següents,
segons la qualificació mitjana obtinguda al cicle formatiu
de grau mitjà:

Reserva
del 60 %
de les places

BATXILLERAT o estudis equivalents

Les sol·licituds s’ordenen, un cop aplicades les prioritats de modalitat de
batxillerat, segons la qualificació mitjana dels estudis

Hi ha tres vies d’accés:

•	 1r Tècnic/a de grau mitjà de formació professional o d’arts plàstiques i 
disseny que procedeixen d’una família professional afí *

•	 2n Tècnic/a de grau mitjà de formació professional o d’arts plàstiques i 
disseny que procedeixen d’una família professional no afí *

   PRIMER PERÍODE D’ADMISSIÓ

   SEGON PERÍODE D’ADMISSIÓ

Només poden presentar-se les sol·licituds de 1r curs que en el procés ordinari NO van obtenir plaça, ni per assignació 
ni per gestió de llista d’espera, i que la qualificació que els consti en la llista ordenada sigui igual o superior a 5.

Els participants poden ampliar les peticions de la sol·licitud de preinscripció dins el termini establert en el calendari, en 
el marc de les vacants existents, utilitzant el formulari disponible al web preinscripcio.gencat.cat.

Les peticions s’ordenen d’acord amb la qualificació que permet l’accés al cicle.



Servei d’Orientació – Pla Jove | 2 març de 2023
edubcn.cat – Carpeta de l’orientació
Informació adaptada de la normativa vigent com a suport
a la tasca orientadora | Codi: E04

* Quadre d’afinitats entre famílies professionals

Famílies professionals   Opcions

 A B C

Activitats físiques i esportives  X

Administració i gestió   X

Agrària  X

Art floral X

Arts aplicades a la indumentària X

Arts aplicades al llibre X

Arts aplicades al mur X

Arts gràfiques X

Ceràmica artística X

Comerç i màrqueting   X

Comunicació gràfica i audiovisual X

Edificació i obra civil X

Electricitat i electrònica X

Energia i aigua X

Escultura X

Esmalts artístics X

Fabricació mecànica X

Fusta, moble i suro X

Hoteleria i turisme   X

Imatge i so X

Imatge personal  X

Indústries alimentàries  X

Indústries extractives X

Informàtica i comunicacions X  X

Instal·lació i manteniment X

Joieria d’art X

Maritimopesquera X

Química  X

Sanitat  X

Seguretat i medi ambient  X X

Serveis socioculturals a la comunitat  X X

Tèxtil, confecció i pell X

Transport i manteniment de vehicles X

Vidre artístic X

Vidre i ceràmica X

CFGS Prevenció de riscos professionals X X X


