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Estàs acabant l’ESO, l’ensenyament secundari obligatori, i ara és el 
moment de decidir quin camí, quin itinerari formatiu vols seguir. 
 
Tens moltes opcions, tant si has aprovat com si no. 
 
És important que pensis com ets, que t’agrada, de què t’imagines 
treballant... i conèixer l’oferta educativa que existeix, perquè quan 
més informació tinguis et serà més fàcil decidir. 
 
Aquí trobaràs informació dels diferents itineraris, amb l’oferta 
educativa que s’ofereix a Vilafranca i a la comarca. 
 
 
 

WEBS D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA 
 
Portal d’orientació acadèmica i professional del Departament d’Educació 
https://triaeducativa.gencat.cat/ca/orientacio 
 
Test d’Interessos Professionals de Barcelona Activa 
https://testinteressos.barcelonactiva.cat 
 
Test d’orientació professional d’Educaweb 
https://www.educaweb.cat/orientacio/interessos-professionals 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://triaeducativa.gencat.cat/ca/orientacio
https://testinteressos.barcelonactiva.cat/
https://www.educaweb.cat/orientacio/interessos-professionals
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ITINERARIS FORMATIUS: 
 

 

El batxillerat és l’ensenyament que té per objectiu 
facilitar la formació necessària per cursar 
posteriorment ensenyaments professionals de grau 
superior i/o estudis universitaris. 
 
S’hi accedeix amb el Graduat en ESO. Es pot fer de 
manera presencial i/o a distància i es pot estudiar en 
règim ordinari un màxim de quatre anys, consecutius o 
no. 
 

La seva durada és de 2 cursos acadèmics, s’ofereixen diverses modalitats i es 
fan 30 hores setmanals de classe. 
 
Consta de dues parts: 

o Part comuna: matèries comunes. 
o Part diversificada: matèria obligatòria de modalitat, matèries de modalitat 

i matèries optatives i el treball de recerca. 
 
A més de les matèries comunes cal triar tres o quatre matèries de modalitat, 
una d'elles la d'opció obligatòria. Si se n’ha elegit només tres de modalitat es 
pot agafar també una matèria d'una altra modalitat o bé matèries específiques. 
 
Cal tenir en compte que l’oferta d’itineraris i matèries pot variar en funció de 
cada centre educatiu i si el centre no pot oferir algunes matèries de modalitat o 
optatives, hi ha la possibilitat de fer un màxim de dues matèries a distància a 
través de l’Institut Obert de Catalunya (IOC). 
 
Aquest curs 2022/2023 s’han començat a incorporar canvis amb el nou 
batxillerat, i en aquests  moments cada centre educatiu encara pot oferir les 
matèries amb un format o en un altre. 
 
Com s’organitzen els nous estudis de batxillerat: 
- Matèries comunes, obligatòries per a totes les modalitats. 
- Matèria obligatòria de modalitat, cal  triar-ne una: Llengua i cultura llatines, 
Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Matemàtiques, Dibuix artístic... 
- Matèries de modalitat, cal triar-ne dues com a mínim. 
- Matèries optatives, a primer de batxillerat caldrà triar una matèria anual i sis 
trimestrals, i a segon curs una anual i tres trimestrals. 
- 1 hora setmanal de tutoria. 
- Treball de recerca. 
 
Matèries comunes (i obligatòries): 
 
 
 
 
 

1r curs: 

• Llengua catalana i literatura I 

• Llengua castellana i literatura I 

• Llengua estrangera I 

• Educació física 

• Filosofia 

 

2n curs: 

• Llengua catalana i literatura II 

• Llengua castellana i literatura II 

• Llengua estrangera II 

• Història de la filosofia 

• Història 
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Hi ha 4 modalitats: 

• Ciències i Tecnologia 

• Humanitats i Ciències Socials 
• Arts:  Arts plàstiques, imatge i disseny / Música i arts escèniques 

• General (El curs 2022/2023 no s’està oferint a cap centre de Vilafranca) 
 

Cada modalitat té una matèria obligatòria de modalitat, a més caldrà triar-
ne dues més, com a mínim. 

 
Matèries per modalitat: 
 

CIÈNCIES I TECNOLOGIA 
 

Aquesta modalitat s’adreça a l’alumnat que està motivat per les ciències 
experimentals, les matemàtiques, la sanitat, la tecnologia... 
 

• Matemàtiques I i II o Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II 
(matèria obligatòria de modalitat). A primer curs sempre és 
Matemàtiques, però a segon es podrà triar entre Matemàtiques o 
Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials) 

• Biologia I i II 

• Física I i II 

• Geologia i Ciències Ambientals I i II 

• Química I i II 

• Dibuix Tècnic I i II 

• Tecnologia i Enginyeria I i II 
 

HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS 
 

Aquesta modalitat està adreçada a l'alumnat que té interès amb els estudis 
lingüístics i literaris, el periodisme, la filosofia, les ciències socials, jurídiques, 
polítiques i econòmiques... 
 

• Llengua i Cultura Llatines I i II (matèria obligatòria de modalitat per a 
Humanitats) 

• Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I i II o Matemàtiques I i 
II (matèria obligatòria de modalitat per a Ciències Socials) 
En aquest cas es podrà triar tan a primer com a segon fer Matemàtiques 
aplicades a les Ciències Socials o Matemàtiques. 

• Economia 

• Funcionament de l'Empresa 

• Geografia 

• Història de l’Art 

• Història del Món Contemporani 

• Llengua i Cultura Gregues I i II 

• Llengua i Cultura Llatines I i II (*) 

• Literatura Castellana 

• Literatura Catalana 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/que-estudiar/ciencies/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/que-estudiar/humanitats/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/que-estudiar/arts/
https://triaeducativa.gencat.cat/ca/batxillerat/modalitats/general/
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• Literatura Universal 

• Matemàtiques aplicades a les ciències socials I i II (*) 
(*) En cas de no haver-la escollit com a matèria obligatòria de modalitat. 
 

ARTS 
 

S’adreça a l'alumnat interessat en els activitats artístiques, les arts gràfiques, el 
disseny, els mitjans de comunicació, la publicitat, les arts escèniques... 
 

El batxillerat d’Arts té dues vies: 
➢ Arts plàstiques, imatge i disseny 
➢ Música i arts escèniques 

 

➢ Arts plàstiques, imatge i disseny 
 

• Dibuix Artístic I i II (matèria obligatòria de modalitat) 

• Cultura Audiovisual 

• Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i el Disseny I i II 

• Projectes Artístics 

• Volum 

• Disseny 

• Fonaments Artístics 

• Tècniques d'Expressió Graficoplàstica 
 

➢ Música i arts escèniques 
 

• Anàlisi musical I i II o Arts escèniques I i II (matèria obligatòria de 
modalitat) 

• Anàlisi Musical I i II (*) 

• Arts Escèniques I i II (*) 

• Cor i Tècnica Vocal I i II 

• Cultura Audiovisual 

• Llenguatge i Pràctica Musical 

• Història de la Música i de la Dansa 

• Literatura Dramàtica 
(*) En cas de no haver-la escollit com a matèria obligatòria de modalitat. 
 

GENERAL 
 

I aquesta modalitat, que com ja hem dit aquest curs no s’està oferint, és per a 
l’alumnat que estigui interessat en diferents camps cientificoculturals. 
 

• Matemàtiques Generals a 1r curs i Ciències General a 2n curs (matèria 
obligatòria de modalitat) 

• Economia, Emprenedoria i Activitat Empresarial 

• Una altra matèria de qualsevol modalitat, una a 1r curs i una a 2n curs. 

• Moviments Culturals i Artístics 
 
 
 
 
 

MATÈRIES OPTATIVES 
A primer de batxillerat caldrà triar una matèria anual i dues de 
trimestrals a cada trimestre, i a segon curs una anual o tres trimestrals. 
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1r curs de batxillerat 
 

Matèries optatives anuals de primer curs (franja 1) 
Creació Fotogràfica i Cinema 
Llenguatges Artístics Contemporanis 
Projecte de Comissariat d'Exposicions 
Biomedicina 
Formació i Orientació Personal i Professional 
Funcionament de l'Empresa 
Món Clàssic 
Programació 
Psicologia 
Segona Llengua Estrangera 
 

Matèries optatives trimestrals (franja 2) 
Música i Comunicació 
Publicitat 
Creació Literària 
Matemàtica Aplicada 
Problemàtiques Socials 
Reptes Científics Actuals (Biologia i Geologia) 
Altres opcions (Batxibac, Estada a l'Empresa, EOI, FP...) 
 

Matèries optatives trimestrals (franja 3) 
Disseny en 2D i 3D 
Taller de Creació Escènica 
Ciutadania, Política i Dret 
Comunicació Audiovisual 
Reptes Científics Actuals (Física i Química) 
Robòtica 
Altres opcions (Batxibac, Estada a l'Empresa, EOI, FP...) 
 
2n curs de batxillerat 
 

Tres optatives trimestrals: 
Entorn Sostenible 
Pau, Justícia i Corresponsabilitat 
Població i Prosperitat 
 

O una optativa anual: 
Segona Llengua Estrangera 
Altres opcions (Batxibac, Estada a l'Empresa, EOI, FP...) 
Una altra matèria de modalitat 
 
TREBALL DE RECERCA 
S’inicia a 1r de batxillerat i es presenta a 2n curs. L’alumna ha de triar un tema, 
que estarà tutoritzat per un/a professor/a. La nota d’aquest treball compta un 
10% de la nota total del batxillerat. 
 
Més informació: https://triaeducativa.gencat.cat/ca/batxillerat 
 
 
 
 

file://///lhnas.tro.intern/VDI_users/Usuarios_VDI/CURS%202019-2020/DESPRÉS%20DE%20L'ESO%202019-2020/treball_recerca_general.pdf
https://triaeducativa.gencat.cat/ca/batxillerat


 

9 
 

 

Un cop aprovat s’obté el títol de BATXILLER 

 
I després pots fer: 
 

• Estudis universitaris (amb les Proves d’Accés a la Universitat) 

• Cicles Formatius de Grau Superior de Formació Professional 

• Cicles Formatius de Grau Superior d’Arts plàstiques i disseny (amb prova 
específica si no s’ha superat la modalitat de batxillerat d’Arts) 

• Ensenyaments esportius (amb prova específica) 

• Ensenyaments superiors artístics (amb prova específica) 

• Accedir al món laboral 
 

EL BATXILLERAT A L’ALT PENEDÈS: 
 

VILAFRANCA DEL PENEDÈS 
 

INSTITUT ALT PENEDÈS (públic) 
Av. Tarragona, s/n. Tel. 93 890 22 14 
https://www.institutaltpenedes.cat 
 

Ciències i Tecnologia 
Humanitats i Ciències Socials 
 

INSTITUT EUGENI D’ORS (públic) 
Av. Tarragona, s/n. Tel. 93 890 38 33 
https://www.ies-eugeni.cat 
 

Ciències i Tecnologia 
Humanitats i Ciències Socials 
Batxibac (Batxillerat + Baccalauréat) 
 

INSTITUT MILÀ I FONTANALS (públic) 
C. Torrelles de Foix, s/n. 
Tel. 93 817 20 18 
https://insmilaifontanals.cat 
 

Arts: Arts Plàstiques, Imatge i Disseny 
Música i Arts Escèniques 
Ciències i Tecnologia 
Humanitats i Ciències Socials 
Batxillerat + CFGM EE (Futbol) 
 

INSTITUT NOU DE VILAFRANCA 
(públic) 
Av. Europa, s/n. Tel. 93 817 37 48 
http://agora.xtec.cat/insvilafranca 
 

Ciències i Tecnologia 
Humanitats i Ciències Socials 
 

MONTAGUT (privat) 
C. Amàlia Soler, 169.Tel. 93 890 32 22 
https://escolamontagut.cat/ 
 

Ciències i Tecnologia 
Humanitats i Ciències Socials 

 
 

GELIDA 
 

INSTITUT GELIDA (públic) 
C. Joan Pascual i Batlle, 1-15. 
Tel. 93 779 04 50 
https://agora.xtec.cat/iesgelida 
 

Ciències i Tecnologia 
Humanitats i Ciències Socials 
 

SANT MARTÍ SARROCA 
 

INSTITUT ALT FOIX (públic) 
Passeig Esportiu,18. Tel. 93 899 09 46 
https://agora.xtec.cat/insaltfoix 
 

Ciències i Tecnologia 
Humanitats i Ciències Socials 
 

SANT SADURNÍ D’ANOIA 
 

ESCOLA INTERMUNICIPAL (públic) 
Pl. Santiago Rusiñol, s/n. 
Tel. 93 891 20 61 
https://www.intermunicipal.com 
Ciències i Tecnologia 
Humanitats i Ciències Socials 
 

SANT JOSEP (privat) 
C. Germans de Sant Gabriel, 2-7. 
Tel. 93 818 34 10 
https://stjosep.com 
Ciències i Tecnologia 
Humanitats i Ciències Socials 
 

SANTA MARGARIDA I MONJOS 
 

INSTITUT EL FOIX (públic) 
Av. Mª Aurèlia Capmany, 6-8. 
Tel. 93 898 33 60 
https://agora.xtec.cat/ieselfoix 
Ciències i Tecnologia 
Humanitats i Ciències Socials 

https://www.institutaltpenedes.cat/
https://www.institutaltpenedes.cat/
https://www.ies-eugeni.cat/
https://www.ies-eugeni.cat/
https://insmilaifontanals.cat/
http://agora.xtec.cat/insvilafranca
http://agora.xtec.cat/insvilafranca
https://escolamontagut.cat/
https://agora.xtec.cat/iesgelida
https://agora.xtec.cat/iesgelida
https://agora.xtec.cat/insaltfoix
https://www.intermunicipal.com/
https://stjosep.com/escola2/
https://agora.xtec.cat/ieselfoix
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ALTRES OPCIONS DE BATXILLERAT: 
 

BATXIBAC (Batxillerat + Baccalauréat) 
 

El Batxibac, que s’imparteix en alguns centres a Catalunya, a la nostra comarca es 
pot fer a l’Institut Eugeni d’Ors, permet cursar un currículum mixt, amb un terç de 
l’horari lectiu del batxillerat en llengua francesa (cal fer les matèries de llengua i 
literatura francesa i història de França). 
Per accedir-hi cal acreditat almenys el nivell B1 en llengua francesa. 
 
Un cop aprovat, a més d’obtenir el títol de batxillerat, s’obté també la titulació de 
baccalauréat si se supera una prova externa que es fa íntegrament en francès. 
 

BATXILLERAT INTERNACIONAL (BI) 
 

Aquesta és una opció que ofereix l'Organització del Batxillerat Internacional (IBO) 
per fomentar l'excel·lència educativa i l'aprofundiment curricular, va adreçat a 
alumnes amb un alt interès per l'aprenentatge. 
A Catalunya, es pot obtenir la doble titulació de batxillerat i batxillerat internacional 
en deu centres públics: Institut Moisès Broggi (Barcelona), Institut L’Alzina 
(Barcelona), Institut Pedralbes (Barcelona), Institut Forat del Vent (Cerdanyola del 
Vallès), Institut Arnau Cadell (Sant Cugat del Vallès), Institut Sabadell (Sabadell), 
Institut Jaume Vicens Vives (Girona), Institut Gabriel Ferrater i Soler (Reus), Institut 
Josep Lladonosa (Lleida), i Institut Dertosa (Tortosa) i en diversos centres privats. 
Per accedir-hi hi ha proves de selecció i es realitzen des de cada centre. 
 
Més informació:  
https://triaeducativa.gencat.cat/ca/batxillerat/doble-titulacio/batxillerat-internacional 
 

ESTUDIS SIMULTANIS DE BATXILLERAT I DE MÚSICA I DANSA 
 

El batxillerat també es pot estudiar de manera simultània amb els ensenyaments de 
música i dansa en centres específics, anomenats centres integrats. 
Per accedir-hi cal superar una prova d’aptituds artístiques. 
 

Institut Escola Artístic Oriol Martorell 
C. d'Artesania, 39-41. Barcelona 
Telèfon: 933 503 917. https://agora.xtec.cat/ieaoriolmartorell 
 

Escola d'Ensenyament Secundari i Artístic (EESA) / Conservatori Professional de 
Dansa (CPD) de l'Institut del Teatre – 
Plaça de Margarida Xirgu, s/n. Barcelona 
Telèfon: 93 227 39 00. https://www.institutdelteatre.cat/escoles/cpd.htm 
 

BATXILLERAT + ENSENYAMENTS ESPORTIUS 
 

Possibilitat de treure’s la doble titulació de batxillerat i ensenyaments esportius en 
tres cursos. Les modalitats de batxillerat que es poden cursar són les de ciències i 
tecnologia o la d’humanitats i ciències socials, que es combina amb una única 
modalitat esportiva; en aquests moments s’estan oferint les d’atletisme, basquetbol, 
futbol, salvament i socorrisme i vela. 
 

https://triaeducativa.gencat.cat/ca/batxillerat/doble-titulacio/batxillerat-internacional
https://agora.xtec.cat/ieaoriolmartorell
https://www.institutdelteatre.cat/escoles/cpd.htm
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Per accedir-hi, cal haver superat la prova específica de la modalitat esportiva que es 
vol cursar. 
 
A la nostra comarca s’ofereix a l’Institut Milà i Fontanals de Vilafranca del Penedès 
amb la modalitat esportiva de futbol. 
 
Més informació:  
https://triaeducativa.gencat.cat/ca/batxillerat/doble-titulacio/batxillerat-esportius 
 

BATXILLERAT D'ARTS + CICLE DE GRAU MITJÀ D'ARTS 
PLÀSTIQUES I DISSENY 
 

Possibilitat de treure’s la doble titulació de batxillerat i el títol de grau mitjà d’arts 
plàstiques i disseny en tres cursos. La modalitat de batxillerat que es pot cursar és la 
d’arts, que es combina amb un cicle formatiu d’arts plàstiques i disseny. 
 
Per accedir-hi, cal haver superat la prova específica d'accés als cicles formatius de 
grau mitjà d'arts plàstiques i disseny. 
 
Aquest curs 2022/2023 només sis centres de tot Catalunya ho estan oferint. A la 
nostra comarca s’està treballant per poder oferir aquesta opció. 
 
Més informació:  
https://triaeducativa.gencat.cat/ca/batxillerat/doble-titulacio/batxillerat-arts-grau-mitja-
apd 
 

FER EL BATXILLERAT A L’ESTRANGER 
 

Si et planteges estudiar a l’estranger és important conèixer com funcionen aquests 
estudis en un altre país i les equivalències que tenen en el nostre sistema educatiu. 
 
Des de l’Assessoria de Mobilitat Internacional del SIAJ et podem assessorar de 
quines opcions hi ha i com fer-ho. Demana cita a siaj.internacional@vilafranca.org. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://triaeducativa.gencat.cat/ca/batxillerat/doble-titulacio/batxillerat-esportius
https://triaeducativa.gencat.cat/ca/batxillerat/doble-titulacio/batxillerat-arts-grau-mitja-apd
https://triaeducativa.gencat.cat/ca/batxillerat/doble-titulacio/batxillerat-arts-grau-mitja-apd
mailto:siaj.internacional@vilafranca.org
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Els cicles formatius capaciten per a l’exercici qualificat de 
diverses professions. 
 
Hi ha diferents tipus de cicles formatius: 
 

• FORMACIÓ PROFESSIONAL 

• ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY 

• ENSENYAMENTS ESPORTIUS 
 

 

CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 
 

Els cicles formatius donen coneixements professionals i preparen per incorporar-se 
al món laboral i/o continuar la formació. 
 
Als cicles formatius de grau mitjà (CFGM) s’hi accedeix amb el títol de l’ESO, amb 
proves d’accés o des d’un Programa de Formació Inserció i als cicles formatius de 
grau superior (CFGS) amb batxillerat, amb el títol de Tècnic/a de grau mitjà o amb 
proves d’accés. 
 
S’organitzen per famílies professionals, a Catalunya existeixen 24 famílies 
professionals, dins de cada família podem trobar un o més cicles formatius. 
 
La durada dels cicles és de dos cursos acadèmics (en aquests moments encara es 
pot trobar un cicle de grau mitjà d’un curs acadèmic). Els seus continguts estan 
relacionats amb el mateix, és a dir, no hi ha matèries comunes. Cada cicle formatiu 
té una part teòrica/pràctica en el centre educatiu i una part de pràctiques en 
empreses. 
 
Formació Dual 
 

Alguns centres ofereixen Formació Dual, es rep part de la formació en el mateix 
centre i una altra part amb més hores que les pràctiques obligatòries, es realitza 
directament en una empresa. 
L'estada a l'empresa es divideix en dues fases: en la primera, l'alumne s'hi incorpora 
per realitzar unes pràctiques (entre 80 i 100 hores) i per adaptar-se al funcionament 
de l'empresa; i en un segon període, s'inicia l'estada remunerada en modalitat de 
contracte o de beca; la seva durada és variable, però pot ser de fins a 1000 hores. 
 
Més informació: https://agora.xtec.cat/fpdual 
 

Un cop acabat un CFGM s’obté el títol de TÈCNIC/A 

I després pots fer: 

• Un altre CFGM 

• Accedir directament a un cicle formatiu de grau superior (en el cas de cicles 
formatius de Formació Professional) 

• Presentar-te a les proves d’accés específiques a cicles formatius de grau superior 
si es vol estudiar un cicle formatiu d’arts plàstiques 

• El batxillerat 

• Accedir al món laboral 

https://agora.xtec.cat/fpdual
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CICLES FORMATIUS DE FP PER FAMÍLIES PROFESSIONALS: 
En vermell cicles formatius que es realitzen a l’Alt Penedès 
 

Activitats físiques i esportives 

CFGM Guia en el medi natural i de temps de lleure 
CFGM Guia en el Medi Natural i de Temps de Lleure (Estacions d'Esquí) 
 

CFGS Condicionament Físic 
CFGS Ensenyament i Animació Socioesportiva 
 

Administració i gestió 

CFGM Gestió administrativa 
CFGM Gestió administrativa (àmbit jurídic) 
CFGM Gestió administrativa (àmbit sanitari) 
 

CFGS Administració i finances 
CFGS Administració i Finances (gestor d’assegurances) 
CFGS Assistència a la direcció 
 

Agrària 

CFGM Activitats eqüestres 
CFGM Aprofitament i conservació del medi natural 
CFGM Jardineria i floristeria 
CFGM Producció agroecològica 
CFGM Producció agropecuària 
 

CFGS Gestió forestal i del medi natural 
CFGS Paisatgisme i medi rural 
CFGS Ramaderia i assistència en sanitat animal 
 

Arts gràfiques 

CFGM Impressió gràfica 
CFGM Postimpressió i acabats gràfics 
CFGM Preimpressió digital 
 

CFGS Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia 
CFGS Disseny i gestió de la producció gràfica 
 

Comerç i màrqueting 

CFGM Activitats comercials 
CFGM Activitats comercials (logística) 
CFGM Activitats comercials (moda) 
CFGM Comercialització de productes alimentaris 
 

CFGS Comerç internacional 
CFGS Gestió de vendes i espais comercials 
CFGS Màrqueting i publicitat 
CFGS Màrqueting i publicitat (enològic) 
CFGS Transport i logística 
 

Edificació i obra civil 

CFGM  Construcció 
CFGM Obres d'interior, decoració i rehabilitació 
 

CFGS Organització i control d'obres de construcció 
CFGS Projectes d'edificació 
CFGS Projectes d'obra civil 
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Electricitat i electrònica 

CFGM Instal•lacions elèctriques i automàtiques 
CFGM Instal•lacions de telecomunicacions 
 

CFGS Automatització i robòtica industrial 
CFGS Electromedicina clínica 
CFGS Manteniment electrònic 
CFGS Sistemes de telecomunicacions i informàtics 
CFGS Sistemes electrotècnics i automatitzats 
CFGS Sistemes electrotècnics i automatitzats (vaixell) 
 

Energia i aigua 

CFGM Xarxes i estacions de tractament  d’aigües 
 

CFGS Eficiència energètica i energia solar tèrmica 
CFGS Energies renovables 
CFGS Gestió de l’aigua 
 

Fabricació mecànica 

CFGM Mecanització 
CFGM Mecanització (manteniment i reparació en rellotgeria) 
CFGM Soldadura i caldereria 
 

CFGS Construccions metàl•liques 
CFGS Disseny en fabricació mecànica 
CFGS Disseny en fabricació mecànica (desenvolupament virtual de l'automòbil) 
CFGS Óptica d’ullera 
CFGS Programació de la producció en emmotllament de metalls i polímers 
CFGS Programació de la producció en fabricació mecànica 
CFGS Programació de la producció en fabricació mecànica (motlles i matrius) 
 

Fusta, moble i suro 

CFGM Fusteria i moble 
CFGM Instal•lació i moblament 
 

CFGS Disseny i moblament 
CFGS Disseny i moblament (construccions efímeres i decorats) 
 

Hoteleria i turisme 

CFGM Cuina i gastronomia 
CFGM Serveis en restauració 
 

CFGS Agències de viatges i gestió d'esdeveniments 
CFGS Direcció de cuina 
CFGS Direcció de serveis en restauració 
CFGS Gestió d'allotjaments turístics 
CFGS Guia, informació i assistència turístiques 
 

Imatge personal 

CFGM Estètica i bellesa 
CFGM Perruqueria i cosmètica capil•lar 
 

CFGS Assessoria d'imatge personal i corporativa 
CFGS Caracterització i maquillatge professional 
CFGS Estètica integral i benestar 
CFGS Estilisme i direcció de perruqueria 
CFGS Termalisme i benestar 
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Imatge i so 

CFGM Vídeo, discjòquei i so 
 

CFGS Animacions en 3D, jocs i entorns interactius 
CFGS Animacions en 3D, jocs i entorns interactius (mons virtuals, realitat augmentada 
i 'gamificació') 
CFGS Il•luminació, captació i tractament d'imatge 
CFGS Producció d'audiovisuals i espectacles 
CFGS Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles 
CFGS So per a audiovisuals i espectacles 
 

Indústries alimentàries 

CFGM Elaboració de productes alimentaris 
CFGM Forneria, pastisseria i confiteria 
CFGM Olis d'oliva i vins 
 

CFGS Processos i qualitat en indústries alimentàries 
CFGS Vitivinicultura 
 

Indústries extractives 

CFGM Excavacions i sondatges 
CFGM Pedra natural 
 

Informàtica i comunicacions 

CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes 
 

CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxa 
CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxa (ciberseguretat) 
CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma 
CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (aplicada a la logística) 
CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (videojocs i oci digital) 
CFGS Desenvolupament d'aplicacions web 
CFGS Desenvolupament d'aplicacions web (bioinformàtica) 
 

Instal•lació i manteniment 

CFGM Instal•lacions frigorífiques i de climatització 
CFGM Instal•lacions de producció de calor 
CFGM Manteniment electromecànic 
 

CFGS Desenvolupament de projectes d’instal·lacions tèrmiques i de fluids 
CFGS Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids 
CFGS Mecatrònica industrial 
CFGS Prevenció de riscos professionals 
 

Maritimopesquera 

CFGM Cultius aqüícoles 
CFGM Manteniment i control de maquinària de vaixells i embarcacions 
CFGM Navegació i pesca de litoral 
CFGM Operacions subaquàtiques i hiperbàriques 
 

CFGS Aqüicultura 
CFGS Organització del manteniment de la maquinària de vaixells i embarcacions 
CFGS Transport marítim i pesca d'altura 
 

Química 

CFGM Operacions de laboratori 
CFGM Planta química 
CFGM Planta química (productes farmacèutics i cosmètics) 
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CFGS Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins 
CFGS Laboratori d'anàlisi i control de qualitat 
CFGS Química industrial 
 

Sanitat 

CFGM Cures auxiliars d'infermeria 
CFGM Emergències sanitàries 
CFGM Farmàcia i parafarmàcia 
 

CFGS Anatomia patològica i citodiagnòstic 
CFGS Audiologia protètica 
CFGS Dietètica 
CFGS Documentació i administració sanitàries 
CFGS Documentació i administració sanitàries (gestió de dades) 
CFGS Higiene bucodental 
CFGS Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear 
CFGS Laboratori clínic i biomèdic 
CFGS Laboratori clínic i biomèdic (recerca) 
CFGS Ortopròtesi i productes de suport 
CFGS Pròtesis dentals 
CFGS Radioteràpia i dosimetria 
 

Seguretat i medi ambient 

CFGM Emergències i protecció civil 
 

CFGS Coordinació d'emergències i protecció civil 
CFGS Educació i control ambiental 
CFGS Química i salut ambiental 
 

Serveis socioculturals i a la comunitat 

CFGM Atenció a persones en situació de dependència 
 

CFGS Animació sociocultural i turística 
CFGS Educació infantil 
CFGS Integració social 
CFGS Mediació comunicativa 
CFGS Promoció de la igualtat de gènere 
 

Tèxtil, confecció i pell 

CFGM Confecció i moda 
CFGM Fabricació i ennobliment de productes tèxtils 
 

CFGS Disseny tècnic en tèxtil i pell 
CFGS Patronatge i moda 
CFGS Vestuari a mida i d’espectacles 
 

Transport i manteniment de vehicles 

CFGM Carrosseria 
CFGM Conducció de vehicles de transport per carretera 
CFGM Electromecànica de maquinària 
CFGM Electromecànica de vehicles automòbils 
CFGM Electromecànica de vehicles automòbils (vehicles industrials) 
CFGM Electromecànica de vehicles (avions amb motor de pistó) 
CFGM Manteniment d'embarcacions d'esbarjo 
CFGM Manteniment de material rodant ferroviari 
CFGS Automoció 
CFGS Manteniment aeromecànic d’avions amb motor de turbina 
CFGS Manteniment aeromecànic d'helicòpters amb motor de turbina 
CFGS Manteniment de sistemes electrònics i aviònics en aeronaus 
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Informació sobre els continguts dels cicles formatius de formació professional: 
https://triaeducativa.gencat.cat/ca/fp 
 

ELS CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL A 
L’ALT PENEDÈS: 
 

VILAFRANCA DEL PENEDÈS 
 

INSTITUT ALT PENEDÈS (públic) 
Av. Tarragona, s/n. 
Tel. 93 890 22 14 
https://www.institutaltpenedes.cat 
 

CF Grau Mitjà 
- Instal·lacions elèctriques i 
automàtiques 
- Mecanització 
 

CF Grau Superior 
- Automatització i robòtica industrial* 

- Mecatrònica industrial* 
 

INSTITUT  EUGENI D’ORS (públic) 
Av. Tarragona, s/n. 
Tel. 93 890 38 33 
https://www.ies-eugeni.cat 
 

CF Grau Mitjà 
- Gestió Administrativa 
- Activitats comercials* 
- Sistemes microinformàtics i xarxes 
 

CF Grau Superior 
- Administració i finances* 
- Desenvolupament d’aplicacions 
multiplataforma* 
- Transport i logística* 
 

INSTITUT MILÀ I FONTANALS 
(públic) 
C. Torrelles de Foix, s/n. 
Tel. 93 817 20 18 
https://insmilaifontanals.cat 
 

CF Grau Mitjà 
- Cures auxiliars d’infermeria 
 

CF Grau Superior 
- Ensenyament i animació 
socioesportiva 
- Documentació i administració 
sanitàries 

ESCOLA DE FP D'ENOTURISME DE 
CATALUNYA (públic) 
C. Amàlia Soler, 29.  
Tel. 93 169 41 02 
https://escolaenoturisme.vilafranca.cat 
 

CF Grau Superior 
- Guia, informació i assistència turística 
(Enoturisme)* 
 

SANT SADURNÍ D’ANOIA 
 

ESCOLA INTERMUNICIPAL (públic) 
Pl. Santiago Rusiñol, s/n. 
Tel. 93 891 20 61 
https://www.intermunicipal.com 
 

CF Grau Mitjà 
- Gestió administrativa 
- Atenció a persones en situació de 
dependència* 
 

CF Grau Superior 
- Administració i finances* 
- Educació infantil* 
 

ESCOLA DE VITICULTURA I 
ENOLOGIA MERCÈ ROSSELL I 
DOMÈNECH (públic) 
Barri d’Espiells, s/n. 
Tel. 93 891 14 12 
https://agora.xtec.cat/esc-mrossell 
 

CF Grau Mitjà 
- Olis d’oliva i vins 
 

CF Grau Superior 
- Màrqueting i publicitat (enològic) 
- Vitivinicultura* 
 

 
* Es fan també en Formació Dual 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://triaeducativa.gencat.cat/ca/fp
https://www.institutaltpenedes.cat/
https://www.institutaltpenedes.cat/
https://www.ies-eugeni.cat/
https://www.ies-eugeni.cat/
https://insmilaifontanals.cat/
https://escolaenoturisme.vilafranca.cat/
https://www.intermunicipal.com/
https://agora.xtec.cat/esc-mrossell
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CICLES FORMATIUS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY 
 
Donen coneixements professionals en l'àmbit artístic i preparen per incorporar-
se al món laboral i/o continuar la formació. 
 
Als cicles formatius de grau mitjà (CFGM) s’hi accedeix amb el títol de l’ESO o 
amb proves d’accés i als cicles formatius de grau superior (CFGS) amb 
batxillerat, amb el títol de Tècnic/a de grau mitjà o amb proves d’accés. 
 
També cal fer una prova específica d’accés: 

- Per als cicles formatius de grau mitjà la prova consta d’un exercici 
relacionat amb la matèria d’educació visual i plàstica de l’ensenyament 
secundari obligatori. 

- Per als cicles formatius de grau superior la prova consta d'un exercici a 
escollir entre tres opcions: Comunicació i disseny, Expressió artística o 
Art i tecnologia. 

 
https://educacio.gencat.cat          Proves d’accés 
Més informació sobre la prova específica d’arts plàstiques i disseny. Grau mitjà 
Més informació sobre la prova específica d’arts plàstiques i disseny. Grau 
superior 
 
La durada dels cicles d’arts plàstiques i disseny és de 2 cursos acadèmics, i els 
seus continguts estan relacionats amb el mateix, és a dir, no hi ha matèries 
comunes. Cada cicle formatiu té una part teòrica/pràctica en el centre educatiu i 
una part de pràctiques en un centre de treball. 
 
A Catalunya hi ha 12 famílies artístiques, dins de cada família podem trobar un 
o més cicles formatius. 
 

Un cop acabat el CFGM d’arts plàstiques s’obté el títol de TÈCNIC/A 

 
I després pots fer: 

• Un altre CFGM 

• Accedir directament a un cicle formatiu de grau superior 

• El batxillerat 

• Accedir al món laboral 
 

CICLES FORMATIUS PER FAMÍLIES ARTÍSTIQUES: 
En vermell cicles formatius d’arts plàstiques que es realitzen a l’Alt 
Penedès 
 

Arts aplicades a la indumentària 

CFGM Artesania de complements de 
cuir 
CFGS Estilisme d'indumentària 
 

Arts aplicades al llibre 

CFGM Serigrafia artística 
CFGS Enquadernació artística 

CFGS Gravat i tècniques d’estampació 

Arts aplicades al mur 

CFGM Revestiments murals 
CFGS Arts aplicades al mur 
 

Ceràmica artística 

CFGM Decoració ceràmica 
CFGM Terrisseria 

https://educacio.gencat.cat/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-apd/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-apd/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-apd/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-apd/
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CFGS Ceràmica artística 
CFGS Modelisme i matriceria ceràmica 

 
Comunicació gràfica i audiovisual 

CFGM Assistència al producte gràfic 
imprès 
CFGM Assistència al producte gràfic 
imprès (assistent de fotografia) 
CFGM Assistència al producte gràfic 
interactiu 
CFGM Assistència al Producte Gràfic 
Interactiu (assistent de creació i 
producció de videojocs) 
CFGS Animació 
CFGS Animació (videojocs i entorns 
virtuals) 
CFGS Còmic 
CFGS Fotografia 
CFGS Gràfica audiovisual 
CFGS Gràfica audiovisual (infografia en 
3D) 
CFGS Gràfica impresa 
CFGS Gràfica interactiva 
CFGS Gràfica Interactiva (disseny web 
i aplicacions mòbils) 
CFGS Gràfica Interactiva (espais 
interactius) 
CFGS Gràfica publicitària 
CFGS Il•lustració 
 

Disseny d'interiors 

CFGS Aparadorisme 
CFGS Arquitectura efímera 
CFGS Elements de jardí 
CFGS Moblament 
CFGS Projectes i direcció d'obres de 
decoració 

 

 
Disseny industrial 

CFGS Mobiliari 
CFGS Modelisme industrial 
CFGS Modelisme i maquetisme 
 

Escultura 

CFGM Forja artística 
CFGM Reproduccions en fusta 
CFGS Ebenisteria artística 
CFGS Escultura aplicada a l'espectacle 
CFGS Fosa artística 
CFGS Motlles i reproduccions 
escultòriques 
CFGS Tècniques escultòriques 
 

Esmalts artístics 

CFGM Esmaltatge sobre metalls  
CFGS Esmalt artístic al foc sobre 
metalls 
 

Joieria d'art 

CFGM Encastat 
CFGM Procediments de joieria 
artística 
CFGS Joieria artística 
 

Tèxtils artístics 

CFGS Art tèxtil 
CFGS Brodats I rebosters 
CFGS Estampacions i tintatges artístics 
CFGS Puntes artístiques 
 

Vidre artístic 

CFGM Procediments del vidre en fred 

 

Informació sobre els continguts dels cicles formatius d'Arts plàstiques i disseny: 
https://triaeducativa.gencat.cat/ca/artistics/apd 
 

ELS CICLES FORMATIUS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY A 
L’ALT PENEDÈS: 

 

ARSENAL. ESCOLA MUNICIPAL D’ART (públic) 
C. La Font, 43. Vilafranca del Penedès. 
Tel. 93 892 13 62. https://arsenal.cat 

 
CF Grau Mitjà: 
- Assistència al producte gràfic imprès 
- Assistència al producte gràfic interactiu 
- Procediments de joieria artística 

 
CF Grau Superior: 
- Gràfica audiovisual 
- Gràfica impresa 
- Joieria artística 

 
 
 

https://triaeducativa.gencat.cat/ca/artistics/apd
https://triaeducativa.gencat.cat/ca/artistics/apd
https://arsenal.cat/
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CICLES FORMATIUS D’ARTS ESCÈNIQUES 
 

Donen coneixements professionals en l'àmbit de les arts del circ i l’actuació 
teatral, preparen per incorporar-se al món laboral i/o continuar la formació. 
 

Als cicles formatius de grau mitjà (CFGM) s’hi accedeix amb el títol de l’ESO o 
amb proves d’accés i als cicles formatius de grau superior (CFGS) amb 
batxillerat o amb proves d’accés. També cal fer una prova específica d’accés. 
 

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica superior als efectes 
professionals, però no té efectes acadèmics, és a dir que no permeten accés a 
estudis posteriors. 
 
CICLES FORMATIUS D’ARTS ESCÈNIQUES PER FAMÍLIES: 

Circ 
CFGM Animació 
en circ 
CFGS Arts del 
circ 

Dansa Urbana 
CFGM 
Tècniques de 
dansa urbana 
 

Teatre 
CFGS Tècniques 
d’actuació teatral 
 

Tècniques de 
Direcció Coral 
CFGS Tècniques 
de Direcció Coral 

 
Informació sobre els continguts dels cicles formatius d’arts escèniques: 
https://triaeducativa.gencat.cat/ca/artistics/arts-esceniques 
 
 

ENSENYAMENTS ESPORTIUS 
 
Donen coneixements professionals en l'àmbit esportiu i preparen per 
incorporar-se al món laboral i/o continuar la formació. A Catalunya hi ha 14 
famílies esportives. 
 
Als cicles formatius de grau mitjà (CFGM) s’hi accedeix amb el títol de l’ESO o 
amb proves d’accés i als cicles formatius de grau superior (CFGS) amb 
batxillerat o amb proves d’accés. També cal fer una prova específica d’accés 
per valorar la condició física. 
 
Més informació sobre la prova d'accés específica d'esports: 
https://educacio.gencat.cat         Proves d’accés 
 
El grau mitjà s’estructura en dos nivells: en el primer s’obté un Certificat, i en el 
segon el títol de Tècnic/a. Els continguts estan relacionats amb el mateix, és a 
dir, no hi ha matèries comunes. Cada cicle formatiu té una part teòrica/pràctica i 
una part de pràctiques. 
 

Un cop acabat un CFGM s’obté el títol de TÈCNIC/A 
I després pots fer: 

• Un altre CFGM, però cal fer prova específica. 

• Presentar-te a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior 

• El batxillerat 

• Accedir al món laboral 

https://triaeducativa.gencat.cat/ca/artistics/arts-esceniques
https://educacio.gencat.cat/
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CICLES FORMATIUS PER FAMÍLIES ESPORTIVES: 
En vermell cicles formatius esportius que es realitzen a l’Alt Penedès 
 

Atletisme 

CFGM Atletisme 
CFGS Atletisme 
 

Basquetbol 

CFGM Basquetbol 
CFGS Basquetbol 
 

Busseig esportiu 

CFGM Busseig esportiu amb 
escafandre autònom 
 

Esgrima 

CFGM Esgrima 
CFGS Esgrima 
 

Espeleologia 

CFGM Espeleologia 
 

Esports d'hivern 

CFGM Esquí alpí 
CFGM Esquí de fons 
CFGM Surf de neu 
CFGS Esquí alpí 
CFGS Esquí de fons 
CFGS Surf de neu 
 

Esports de muntanya i escalada 

CFGM Barrancs 
CFGM Escalada 
CFGM Muntanya mitjana 
CFGS Alta muntanya 
CFGS Escalada 
 

Futbol i futbol sala 

CFGM Futbol 
CFGM Futbol sala 
CFGS Futbol 
CFGS Futbol sala 

Handbol 

CFGM Handbol 
CFGS Handbol 
 

Hípica 

CFGM Disciplines hípiques de 
resistència, orientació i turisme 
eqüestre 
CFGM Disciplines hípiques de salt, 
doma i concurs complet 
CFGS Hípica 
 

Judo i defensa personal 

CFGM Judo i defensa personal 
CFGS Judo i defensa personal 
 

Piragüisme 

CFGM Piragüisme en aigües braves 
CFGM Piragüisme en aigües 
tranquil·les 
CFGM Piragüisme recreatiu guia en 
aigües braves 
CFGS Piragüisme en Aigües Braves 
CFGS Piragüisme en Aigües 
Tranquil·les 
 

Salvament i socorrisme 

CFGM Salvament i socorrisme 
CFGS Salvament i socorrisme 
 

Vela 

CFGM Vela amb aparell fix 
CFGM Vela amb aparell lliure 
CFGS Vela amb aparell fix 
CFGS Vela amb aparell lliure 
 
 
 

 

Informació sobre els continguts dels cicles formatius d’ensenyaments esportius: 
https://triaeducativa.gencat.cat/ca/esportius 
 

ELS CICLES FORMATIUS D’ESPORTS A L’ALT PENEDÈS: 
 

INSTITUT MILÀ I FONTANALS (públic) 
C. Torrelles de Foix, s/n. Vilafranca del Penedès 
Tel. 93 817 20 18. https://insmilaifontanals.cat 
CF Grau Mitjà (1r i 2n nivell): Futbol 
 
 

https://triaeducativa.gencat.cat/ca/esportius
https://insmilaifontanals.cat/
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PROGRAMES DE FORMACIÓ I 
INSERCIÓ 
 
Donen una formació bàsica en un ofici o professió 
per accedir a un lloc de treball o continuar la 
formació cap a cicles formatius de grau mitjà. 
 

S’hi accedeix sense el títol de l’ESO, amb un mínim 
de 16 anys o que es compleixin durant l’any que 

comença el curs i un màxim de 21 anys.  La durada és d’un curs acadèmic. 
 

Al final s’obté un certificat acadèmic en el qual consta la qualificació final i les 
unitats de competència que s’han acreditat. I després pots fer: 
 

• Accedir directament a un cicle formatiu de grau mitjà 

• Accedir al món laboral 
 

Més informació sobre els Programes de Formació i Inserció: 
https://triaeducativa.gencat.cat/ca/fp/pfi 
 

ELS PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ A  L’ALT 
PENEDÈS: 

 

VILAFRANCA DEL PENEDÈS 
 

AJUNTAMENT - SERVEI ’EDUCACIÓ 
Recinte La Fassina. Av. Catalunya, 22. 
Tel. 93 892 07 66 
https://educacio.vilafranca.cat 
 

-  Auxiliar d’hoteleria: Cuina i serveis de 
restauració 
- Auxiliar d'Imatge personal: 
Perruqueria i estètica 
 

FORMACIÓ I APRENENTATGE 
PROFESSIONAL (FIAP) 
Av. Tarragona, s/n (Institut Alt 
Penedès) 
Tel. 93 890 22 14 / 657 234 601 
https://www.institutaltpenedes.cat 
 

- Auxiliar de pintura 
 

PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL 
(PTT) 
Av. Tarragona, s/n (Institut Alt 
Penedès) 
Tel. 93 890  22 14 
https://www.institutaltpenedes.cat 
 

- Auxiliar de fabricació mecànica i 
d'ajust i soldadura 

- Auxiliar de muntatges d'instal•lacions 
electrotècniques en edificis 

 
SANT SADURNÍ D’ANOIA 
 

PLA D'INICIACIÓ PROFESSIONAL 
(PIP) 
Pl. Santiago Rusiñol, s/n (Escola 
Intermunicipal) Tel. 93 891 20 61 
https://www.intermunicipal.com 
 

- Auxiliar en centres sanitaris 
 
SANTA MARGARIDA I ELS 
MONJOS 
 

PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL 
(PTT) 
Casa de Cultura Mas Catarro / Institut 
El Foix 
Tel. 93 898 33 60. 
https://agora.xtec.cat/ieselfoix 
 

- Auxiliar de muntatge i manteniment 
d'equips informàtics 
- Auxiliar de manteniment i reparació 
vehicles de mobilitat personal 

https://triaeducativa.gencat.cat/ca/fp/pfi
https://educacio.vilafranca.cat/oferta-formativa/formacio-professional/preinscripcio-i-matricula-programa-de-formacio-i-insercio-pfi
https://www.institutaltpenedes.cat/
https://www.institutaltpenedes.cat/
https://www.institutaltpenedes.cat/
https://www.institutaltpenedes.cat/
https://www.intermunicipal.com/
https://agora.xtec.cat/ieselfoix
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PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS 
 

Són proves, que un cop superades, permeten accedir a cicles formatius de grau 
mitjà o de grau superior, quan no es tenen els requisits per a fer-ho directament. 
 

Les proves es fan un cop a l’any, el mes de maig, però la matrícula es realitza 
abans, el mes de març. Es poden preparar per lliure, utilitzant llibres de text i 
exercicis del nivell corresponent o bé assistint a classe en algun dels centres 
públics o privats que en fan la preparació. 
 

Proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà 
 

Requisit: tenir un mínim de 17 anys o bé fer-los durant l’any de les proves. 
 

Aquestes proves tenen continguts relacionats amb matèries de secundària, consten 
de tres parts: Part comunicativa i social (competència en llengua catalana / 
competència en llengua castellana / competència en llengua estrangera (anglès o 
francès) / competència social i ciutadana), part cientificotecnològica (competència 
d'interacció amb el món físic i en tecnologies) i part matemàtica (competència 
matemàtica). 
 
Informació de les proves d’accés a grau mitjà: 
https://educacio.gencat.cat         Proves d’accés 
 
Proves 2023: 
Inscripció: del 7 al 20 de març de 2023. 
Prova: 3 de maig de 2023. 
 

Proves d’accés a cicles formatius de grau superior 
 

Requisit: tenir un mínim de 19 anys o fer-los durant l’any de les proves. 
Aquestes proves tenen continguts relacionats amb matèries de batxillerat i en 
alguns casos es pot quedar exempt de fer-ne una part. 
 

Les proves tenen dues parts: la part comuna: llengua catalana, llengua castellana, 
llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i matemàtiques (o història en el cas 
de voler accedir a CFGS d’arts plàstiques i disseny o ensenyaments esportius). I la 
part específica, on caldrà triar dues matèries segons el cicle a què es vol accedir. 
 

Informació de les proves d’accés a grau superior 
https://educacio.gencat.cat         Proves d’accés 
 

Proves 2023: 
Inscripció: del 7 al 20 de març de 2023. 
Prova: 23 i 24 de maig de 2023. 
 

Si es vol accedir a cicles formatius d’arts plàstiques i disseny o als ensenyaments 
esportius també caldrà fer una prova específica. 

 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/
https://educacio.gencat.cat/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/
https://educacio.gencat.cat/
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CENTRES PÚBLICS QUE PREPAREN PROVES D’ACCÉS A L’ALT 
PENEDÈS: 
 

ESCOLA D’ADULTS 
Av. Tarragona, s/n (Institut Eugeni d’Ors) 
Vilafranca del Penedès. 
Tel. 93 890 53 77 
https://agora.xtec.cat/cfavilafrancadelpen
edes 
ESCOLA D’ART ARSENAL 
C. Font, 43. Vilafranca del Penedès 
Tel. 93 892 13 62 
https://arsenal.cat 
 

ESCOLA D’ADULTS FINA GARCÍA 
Av. Mas Catarro 
Santa Margarida i els Monjos. 
Tel. 93 818 66 84 
 

A més, hi ha centres privats que 
també preparen proves d’accés. 

 

 
 

ITINERARIS FORMATIUS ESPECÍFICS 
Per a alumnat amb necessitats educatives especials. 
 
Hi poden accedir joves amb necessitats educatives especials 
associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada que 
tenen entre 16 i 20 anys d’edat, i preferentment que no hagin 
obtingut el títol de l’ESO. 
 

La formació té una durada de quatre cursos acadèmics, el darrer curs inclou la 
formació en centres de treball. 
 
Hi ha 3 itineraris: 
- Auxiliar en cura d'animals i espais verds 
- Auxiliar en vendes i atenció al públic 
- Auxiliar en manteniment d'instal·lacions esportives 
- Auxiliar en serveis de restauració i elaboració d'àpats 
 
Més informació sobre els IFE: https://triaeducativa.gencat.cat/ca/fp/ife 
 

ELS ITINERARIS FORMATIUS ESPECÍFICS A  L’ALT PENEDÈS: 
 

INSTITUT ALT PENEDÈS (públic) 
Av. Tarragona, s/n.  Vilafranca del Penedès 
Tel. 93 890 22 14 
https://www.institutaltpenedes.cat 
 

-  Auxiliar en vendes i atenció al públic 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://agora.xtec.cat/cfavilafrancadelpenedes
https://agora.xtec.cat/cfavilafrancadelpenedes
https://arsenal.cat/
https://triaeducativa.gencat.cat/ca/fp/ife
https://www.institutaltpenedes.cat/
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ALTRES OPCIONS PER TREURES L’ESO 

 
Si no es té el títol de l’ESO, també tenim diferents opcions 
per obtenir-lo: 
 
Classes presencials en una Escola de Formació 
d’Adults 
 
Els mateixos centres són els que t’avaluen i els 

estudis.s’estructuren per trimestres. Per accedir-hi cal tenir més de 18 anys, però hi 
ha algunes excepcions. 
 
CENTRES AUTORITZATS A L’ALT PENEDÈS PER TREURE’S L’ESO: 
 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS 
 
ESCOLA D’ADULTS (públic) 
Av. Tarragona, s/n (Institut Eugeni d’Ors) 
Tel. 93 890 53 77 
https://agora.xtec.cat/cfavilafrancadelpene
des 
 
 
 
 

 
 
CENTRE D’ESTUDIS EXCELLENS 
(privat) 
C. Papiol, 5. Tel. 93 892 45 69. 
https://excellens.cat 
 
LINGO MÓN (privat) 
C. del Cid, 3, local 1 i local 2. 
Tel. 93 892 50 30. 
https://www.lingomon.com 

 
A distància. A l’Institut Obert de Catalunya (IOC), centre del Departament 
d’Educació. Cal tenir més de 18 anys, però també hi ha algunes excepcions. 
http://ioc.xtec.cat/educacio/ges  

 
Fer-ho per lliure. Hi ha dues convocatòries a l’any i et pots presentar per 
àmbits. En aquest cas cal tenir com a mínim 18 anys el dia de la primera prova. 
https://educacio.gencat.cat         Proves d’obtenció de títols 

 
Per alumnat que no l'ha obtingut al finalitzar l'etapa. Cal tenir més de 18 
anys (amb algunes excepcions), no tenir més de 5 matèries pendents i haver 
finalitzat l'ESO durant un dels 2 cursos anteriors al que et presentes a les 
proves. 
https://educacio.gencat.cat         Proves d’obtenció de títols 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://agora.xtec.cat/cfavilafrancadelpenedes
https://agora.xtec.cat/cfavilafrancadelpenedes
https://excellens.cat/
https://www.lingomon.com/
http://ioc.xtec.cat/educacio/ges
https://educacio.gencat.cat/
https://educacio.gencat.cat/
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FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A 
L’OCUPACIÓ 
 
Programes formatius que milloren la qualificació 
professional i l’accés al món laboral. 
 
Formació gratuïta. 
 

S’hi pot accedir a partir dels 16 anys, cal inscriure’s prèviament al Servei 
d’Ocupació de Catalunya – SOC . 
 
Des del SIAJ podem informar i orientar de com funciona i com fer la inscripció. 
 
A Vilafranca del Penedès, a nivell municipal hi ha: 
 
SERVEI D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ - AJUNTAMENT DE VILAFRANCA 
Recinte La Fassina. Av. Catalunya, 22.  Tel. 93 892 03 58 
Oficina Municipal de Treball. Plaça Penedès, 4, baixos. Tel. 93 817 24 47 
https://ocupacio.vilafranca.cat 
 
Més informació i consulta oferta de cursos: 
https://serveiocupacio.gencat.cat         Cercador de cursos 
 

IDIOMES 
 
Les Escoles Oficials d’Idiomes ofereixen formació oficial d’idiomes. 
S’estructuren en sis cursos: 

• 1r i 2n curs: nivell bàsic (nivell A2 del Marc Europeu Comú de 
Referència). 

• 3r curs: nivell intermedi (nivell B1 del MECR). 

• 4t i 5è curs: nivell avançat (nivell B2 del MECR) 

• 6è curs: nivell C1 (nivell C1 del MECR). 
 
ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE L’ALT PENEDÈS (públic) 
C. Balcó de les Clotes, s/n (Institut Milà i Fontanals) 
Vilafranca del Penedès 
Tel. 93 890 52 06 
https://agora-eoi.xtec.cat/eoialtpenedes 
 
-  Cursos oficials d’anglès i francès 

 

ENSENYAMENTS NO REGLATS I COMPLEMENTARIS 
 

A Vilafranca del Penedès hi ha escoles i acadèmies que ofereixen formació no 
reglada, formació complementària a nivell personal o professional: cursos 
d’idiomes, informàtica, d’arts plàstiques (pintura, dibuix...), ensenyaments 
musicals (guitarra, veu, piano...), centres de repàs... i molts més. 
 

https://ocupacio.vilafranca.cat/
https://serveiocupacio.gencat.cat/
https://agora-eoi.xtec.cat/eoialtpenedes
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Al SIAJ tens les fitxes informatives on es recull l’oferta formativa no reglada i 
complementària de la vila. 
 

GARANTIA JUVENIL 
 

És una iniciativa Europea de lluita contra l’atur juvenil, adreçada a joves de 16 a 
29 anys, que no estiguin estudiant ni treballant. 
 
L’objectiu és que en un termini de 4 mesos, un cop feta la inscripció, es pugui 
accedir a una oferta de feina, de formació o de pràctiques. 
 
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/ocupacio-juvenil/ 
 
Des del SIAJ podem informar i orientar de com funciona i com fer la inscripció. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/ocupacio-juvenil/
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INFORMACIÓ D’INTERÈS 
 

Assessories personalitzades al SIAJ 
 
Des del SIAJ oferim un servei d’assessories educatives, són individuals, tenen 
una durada d’una hora i l’alumne pot venir sol o acompanyat del pare i mare. 
Cal demanar cita prèvia, presencialment a l’oficina, per telèfon o per WhatsApp. 
 

Borsa de professors i professores de repàs 
 
Al SIAJ pots consultar la borsa de professors/es de repàs; si necessites suport 
d’alguna matèria, de l’ESO, de preparació de proves, tècniques d’estudi.... 
 

Beques per a estudiar 
 
Existeixen beques, quan es fan estudis postobligatoris, per batxillerat, cicles 
formatius, idiomes, PFI... 
 
La convocatòria per al curs 2022/2023 es va avançar al mes de març, i està 
previst que per al proper curs siguin més o menys les mateixes dates, així que 
cal demanar-la encara que no es tingui clar encara quins estudis es faran. 
 
Per accedir a aquests ajuts hi ha requisits acadèmics i econòmics, notes 
mínimes per a l’alumnat i situació econòmica familiar. Cal omplir un formulari 
per Internet, des del SIAJ assessorem de quina documentació es necessària i 
de com s’ha omplir. 
 

Dates convocatòria 2023: març (pendent convocatòria). 
 

https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/beques/beques-postobligatoris 
 

Saló Ensenyament 
 
Es fa a Barcelona i s’hi pot trobar informació de tota l’oferta educativa 
postobligatòria: batxillerat, cicles formatius, estudis universitaris... 
 
Del 15 al 19 de març de 2023. 
 

http://www.ensenyament.com/ 
 

Jornades de portes obertes als centres de secundària 
 

Cada any els centres de secundària ofereixen jornades de portes obertes per 
donar a conèixer la seva oferta educativa. 
 
Cal informar-se directament als centres educatius, de dates i horaris. 
 
 
 
 
 

https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/beques/beques-postobligatoris
http://www.ensenyament.com/


 

29 
 

Preinscripció a estudis postobligatoris 
 

Per poder fer estudis postobligatoris caldrà fer una preinscripció, aquesta és 
única per als centres públics i centres concertats, això vol dir que només 
s’omple una sol·licitud, on es pot posar els diferents centres per ordre d’interès. 
Tot el tràmit es fa de manera telemàtica. 
 

Dates curs 2023/2024:  
- Per a batxillerat: del 20 al 26 d’abril de 2023 
- Per a cicles de grau mitjà de formació professional: 

• Alumnat amb continuïtat d’escolarització (està cursant 4t): del 12 al 18 
d’abril de 2023 

• Resta d’alumnat: del 9 al 15 de maig de 2023 
- Per a cicles de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny. 

• Del 12 al 18 d’abril i del 9 al 15 de maig de 2023 
 
https://preinscripcio.gencat.cat 
 
 

WEBS D’INTERÈS 
 
SIAJ – Servei de Joventut 
https://joventut.vilafranca.cat/ 
 
Departament d’Educació 
https://educacio.gencat.cat/ 
(Enllaç a: beques, proves d’accés... ) 

 
Estudiar a Catalunya 
https://triaeducativa.gencat.cat/ 
(Informació estudis batxillerat, formació professional, arts plàstiques, ensenyaments 

esportius, programes de formació i inserció, centres educatius...) 

 
Preinscripció i matrícula 
https://preinscripcio.gencat.cat 
 
Universitats 
https://universitats.gencat.cat/ 
(Accés als estudis universitaris, notes de tall, ponderacions... ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://preinscripcio.gencat.cat/
https://joventut.vilafranca.cat/
https://educacio.gencat.cat/
https://triaeducativa.gencat.cat/
https://preinscripcio.gencat.cat/
https://universitats.gencat.cat/
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MÉS INFORMACIÓ 
 

SERVEI D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT PER A JOVES 
 

C. de la Fruita, 13. Vilafranca del Penedès 

   93 892 20 20 /        620 804 775 
 

siaj@vilafranca.org 
 

https://joventut.vilafranca.cat 
 

 

Joventut Vilafranca 
 

Horari d’atenció: de dilluns a divendres, matins d’11 a 14 h. 
Dilluns, dimecres i dijous, tardes de 17 a 20 h. 

 
Demana CITA PRÈVIA per fer una Assessoria Educativa 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Més assessories del SIAJ 
 

Des del SIAJ també disposem de dues assessories que poden ser d’interès: 
 

• Assessoria de Mobilitat internacional 

• Assessoria de Benestar Personal i de Salut: Espai d’Escolta Emocional 
 
 

 

PUNT INFORMACIÓ I DINAMITZACIÓ ALS CENTRES DE 
SECUNDÀRIA DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

 

https://joventut.vilafranca.cat/

