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RESUM

La formació professional es complerta
• Cicles formatius de grau bàsic (CFGB)
• Cicles formatius de grau mitjà (CFGM)

+ Cursos d’especialització

• Cicles formatius de grau superior (CFGS)

+ Cursos d’especialització

El pas d’uns ensenyaments a uns altres es simplifica

Cicles Formatius de Grau Bàsic – què són?
La Formació professional bàsica
(fins ara en fase de pilotatge)
passa a ser
Cicles formatius de grau bàsic
i formen part de l'Educació bàsica:
(Segon cicle d’educació infantil + Educació primària +
Educació secundària obligatòria + Cicles formatius de grau bàsic)

Cicles Formatius de Grau Bàsic – què suposa
?
Els alumnes que superin un cicle formatiu de grau bàsic rebran:
- el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (pas directe a un CFGM)
- un títol de Tècnic Bàsic en l’especialitat corresponent.
• Els alumnes que no obtinguin el títol, rebran una certificació acadèmica,
en la qual es farà constar els àmbits i mòduls professionals superats i la
seva correspondència amb unitats de competència associades al
Catàleg Nacional de Qualificacions.
• Aquesta certificació donarà dret, als qui ho sol·licitin, a l’expedició per
l’Administració laboral del certificat o certificats de professionalitat o
acreditació parcial corresponents.

Els Programes de Formació i Inserció (PFI)
Els programes de formació i inserció (PFI), que són voluntaris i
tenen una durada d’un curs acadèmic, estan pensats per a joves
d'entre 16 i 21 anys que no han obtingut el GESO o que han deixat
l'educació secundària obligatòria i no segueixen estudis en el
sistema educatiu ni participen en cap acció formativa.
L'objectiu dels PFI és proporcionar-los l'aprenentatge imprescindible
per accedir al mercat de treball, i la possibilitat de tornar al sistema
educatiu (a la formació professional).

La Resolució EDU/2638/2020, de 26 d'octubre, relativa als efectes de la superació dels
programes de formació i inserció, estableix que:

1 La superació dels programes de formació i inserció en centres públics o en
centres privats autoritzats a impartir els ensenyaments de l'educació
secundària obligatòria, comporta la superació del curs de formació específic
per a l'accés als cicles de grau mitjà dels ensenyaments de formació
professional del sistema educatiu als efectes que se'n derivin.
• Per aquest motiu s’ha resolt implantar, amb efectes a partir de l'inici del curs escolar
2020-2021, el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà dels
ensenyaments de formació professional als centres que tenien PFI o bé tenien PTT adscrits.
Aquest curs no té la matrícula oberta sinó restringida per aquells alumnes que estiguin
cursant un PFI
• Aquests centres educatius lliuraran a l'alumnat que superi un programa de formació i
inserció, amb caràcter complementari, el certificat de superació del curs de formació
específic per a l'accés als cicles de grau mitjà.

La Resolució EDU/2638/2020, de 26 d'octubre, relativa als efectes de la superació dels
programes de formació i inserció, estableix que:

2 La superació dels programes de formació i inserció en centres privats
que no disposin d'autorització per a impartir els ensenyaments de l'educació
secundària obligatòria o en establiments, comporta l'exempció de totes les
parts de les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà dels
ensenyaments de formació professional del sistema educatiu.
• Per tenir dret a l'exempció, l'alumnat s'ha d'inscriure a la prova d'accés i complir
amb els requisits de participació per a ser-hi admès.

Regulació dels IFE i els PFI dins la LOMLOE
Art. 42.5. Las Administraciones educativas podrán organizar ofertas específicas de ciclos
formativos de grado básico dirigidas al alumnado con necesidades educativas
especiales, destinadas a aquellos casos en que no sea posible su inclusión en ofertas
ordinarias y sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de
atención a la diversidad, pudiendo escolarizarse al menos hasta los 21 años.
Cobertura legal dels Itineraris Formatius Especialitzats (IFE)
Art. 42.6. Las Administraciones educativas podrán autorizar y organizar programas
formativos específicos destinados a personas mayores de 17 años que abandonaron el
sistema educativo sin cualificación, con el fin de permitirles la obtención de un título de
formación profesional o de una certificación académica, en la que se hará constar los
módulos profesionales superados y, en su caso, su correspondencia con unidades de
competencia asociadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones.
Cobertura legal dels Programes de Formació i Inserció (PFI)
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Itinerari Formatiu Especialitzat – curs 2021-2022
• IFE 1C AE01 Auxiliar en Manteniment d’Instal·lacions Esportives
a l’institut Francesc Ribalta, de Solsona
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Pas directe de PFI a CFGM – en quin supòsit
?
a) Haver superat el programa de formació i inserció.
b) Tenir disset anys complerts l'any de finalització del programa de formació i inserció.
c) Haver superat el mòdul de formació en centres de treball o estar-ne exempt.
d) Haver obtingut un mínim de 4 punts, sobre 10, a cadascun dels àmbits per fer la
mitjana. La nota final del curs serà la mitjana aritmètica de les qualificacions dels
àmbits expressada amb 2 decimals, i el curs es considera superat si la qualificació
final és de 5 punts o superior.

Pas directe de GM a GS en Ensenyaments
artístics.
Els alumnes de cicles formatius d'arts plàstiques i disseny
poden passar directament de grau mitjà a superior
(fins ara els d’FP ja podien fer-ho però els EA no).

Pas d’Ensenyaments Artístics a Cicles Formatius
i a la inversa
Si un alumne té un títol de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny
tindrà accés directe a un GS d’FP
(podem posar prioritats, però té el requisit).
També, si un alumne té un GM d’FP podrà fer un GS d'arts
plàstiques i disseny fent només la prova específica del cicle que
vol estudiar.

Cursos d’Especialització
• Són posteriors a l’obtenció d’un títol de grau mitjà o grau superior en FP.
• Per accedir a aquests estudis, l’alumnat ha de tenir un dels títols de tècnic
-per a cursos de grau mitjà- o de tècnic superior -per al grau superior- que,
específicament, donin accés a un curs d’especialització concret.
• Tots els cursos d’especialització comptaran amb un mòdul professional de
Formació en centres de treball (FCT).
• El certificat de superació del
té validesa a tot l’Estat Espanyol.

Cursos

d’especialització

en

l’FP

Cursos d’Especialització
• Els nous cursos d’especialització tenen una durada d’entre 600 i 720
hores i ja s’han començat a implantar el segon semestre del curs
2020-2021:
• Forneria i brioixeria artesanal
(per al grau mitjà de la família d’Hostaleria i turisme)

• Ciberseguretat en entorns de les tecnologies de la informació
(per al grau superior de la família d’Informàtica i comunicacions)

• Fabricació Intel·ligent
(per al grau superior de la família d’Instal·lació i manteniment)

• Es preveu una nova planificació d’aquests cursos i amb noves
especialitats a partir del curs 2021-2022
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Cursos d’Especialització – curs 2021-2022
• CEFP IM01 Fabricació intel·ligent
a l’institut Lacetània, de Manresa
• CEFP IC01 Ciberseguretat en entorns de tecnologies de la informació
a l’institut Lacetània, de Manresa

Quin és el millor
millor moment d’entrega del Consell Orientador
als alumnes que finalitzaran la seva ESO ?
Abans o després del període de preinscripció dels ensenyaments postobligatoris ?
Cicles formatius de GM:
de l’11 al 17 de maig
Batxillerat:
de l’11 al 17 de maig

PFIs:
del 10 al 21 de maig

març

abril

Cicles formatius de GS:
del 25 al 31 de maig

maig

juny

Estudis universitaris:
del 2 de juny a l’1 de juliol

juliol

Cursos d’especialització de FP:
de l’1 al 7 de juliol

Requisits d’accés
&
d’accés
Batxillerat

Prioritats
Criteris específics de prioritat:

- Títol de graduat/ada en ESO, o
- Títol equivalent a efectes
acadèmics.
- No existeixen proves d’accés a
batxillerat

- Quan l’alumne/a també cursa simultàniament
els ensenyaments professionals de música o
dansa, o segueixen programes esportius d'alt
rendiment o són esportistes d'alt nivell
(només respecte determinats centres).
- L’adscripció de centre.

RESOLUCIÓ EDU/596/2021 per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula al SEC per al curs 2021-2022

Requisits d’accés
&
d’accés
Batxillerat

Prioritats
Criteris generals de prioritat:

- Títol de graduat/ada en ESO, o

a) Existència de germans escolaritzats al centre o
de pares o tutors legals que hi treballen (40
punts).

- Títol equivalent a efectes
acadèmics.

b) Proximitat del domicili habitual de l'alumne/a
al centre (30 punts) o, si escau, proximitat del lloc
de treball del pare o mare, tutor/a (20 punts).
c) Renda anual de la unitat familiar - beneficiaris
de la renda garantida de ciutadania (10 punts).
d) Discapacitat de l'alumne/a, pare o mare,
tutor/a o germans (10 punts).
e) Expedient acadèmic (màxim 10 punts).
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Requisits d’accés
&
d’accés
Batxillerat
- Títol de graduat/ada en ESO, o
- Títol equivalent a efectes
acadèmics.

Prioritats

Criteris complementaris de prioritat:
a) Pel fet de formar part d'una família nombrosa
o família monoparental (15 punts).

RESOLUCIÓ EDU/596/2021 per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula al SEC per al curs 2021-2022

Canvis en els criteris per a l’assignació de vacant (barem)
a l’educació bàsica i al batxillerat

Fins ara

A partir del curs vinent:

(segons el Decret 75/2007,
modificat pel Decret 10/2012)

(segons el Decret 11/2021)

Criteris generals (màx. 90 punts)

Criteris generals (màx. 95 punts)

- Germans matriculats al centre o pare/mare o tutor
legal treballant al centre 40p

- Germans matriculats al centre 50p
- Domicili en la zona educativa del centre 30p
o l’adreça del lloc de treball pares/tutors 20p
o domicili al mateix municipi però una altra zona 10p
- Beneficiaris ajut renda garantida de ciutadania 15p

- Domicili en la zona educativa del centre 30p
o l’adreça del lloc de treball pares/tutors 20p
o domicili al mateix municipi però una altra zona 10p
- Beneficiaris ajut renda garantida de ciutadania 10p
- Discapacitat alumne/a, pare o mare o germans 10p

Criteris complementaris (màx. 15p)
- Família nombrosa o monoparental 15p
- ...

Desempat segons nº de sorteig

Criteris complementaris (màx. 75 p)
-

Pare/mare o tutor legal treballant al centre 10p
Família nombrosa 10p
Família monoparental 10p
Nascuts en part múltiple 10p
En situació d’acolliment familiar 10p
Discapacitat alumne/a, pare o mare o germans 15p
Condició de víctima de violència de gènere o de
terrorisme 10p

Desempat segons nº de sorteig

Requisits d’accés
&
Prioritats
d’accésProgrames de Formació i Inserció
a) Tenir complerts els 16 anys anys,
o complir-los durant l’any natural en curs.

Criteris de prioritat
a)

Proximitat del domicili:

- dins zona 1: 30 punts
- dins zona 2: 15 punts

b) Experiència en un PFI:
- 1a participació: 15 punts

c) Anys d’escolarització a l’ESO:
- 5 punts per cada any
d) Últim curs fet a l’ESO:
- 4t d’ESO: 20 punts
- 3r d’ESO: 10 punts
- 2n d’ESO: 5 punts

e) Entrevista (per valorar l'adequació del programa a la
RESOLUCIÓ EDU/596/2021

situació, els interessos, la motivació i les aptituds de
l'alumne/a, així com la seva manca d'experiència laboral)

Programes de Formació i Inserció – curs
2021-2022
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• PFI IA02 Auxiliar en Establiments del Sector Carni
PTT Vic
• PFI IP01 Auxiliar en Imatge Personal: Perruqueria i Estètica
PTT Vic
• PFI EE02 Auxiliar de Muntatges d’Instal·lacions Elèctriques
PTT Vic
• PFI CM01 Auxiliar de Vendes, Oficina i Atenció al Públic

Requisits d’accés
&
Prioritats
d’accésCicles formatius de grau bàsic
a) Tenir complerts els quinze anys,
o complir-los durant l’any natural en curs.
b) Haver cursat el tercer curs d’ESO
o, excepcionalment, haver cursat el segon curs.
c) L’equip educatiu ha d’haver proposat als pares,
a través del consell orientador, la seva
incorporació a un cicle formatiu de grau bàsic.

LOMLOE, article 30

Criteris de prioritat

Segons els nivells d’ESO cursats:
- Primer amb 4t d’ESO cursat
- Després amb 3r d’ESO cursat
- Finalment, amb 2n d’ESO cursat
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Cicles Formatius de Grau Bàsic – 2021-2022
• CFGB IC10 Informàtica d’oficina
a l’institut Guillem Catà, de Manresa
• CFGB AG10 Serveis administratius
a l’institut Cal Gravat, de Manresa (substitueix FPB)
• CFGB CM10 Serveis comercials
a l’institut Guinovarda, de Piera
• CFGB IC10 Informàtica d’oficina
a l’institut Cirviànum, de Torelló

Requisits d’accés
&
Prioritats
d’accésCicles formatius de grau mitjà
a) Disposar del títol de Graduat en Educació
Secundaria Obligatòria (60% de les places).
b) Haver superat un curs de formació específic
preparatori per l’accés a cicles de grau mitjà en
centres públics o privats autoritzats per
l’administració educativa, o haver superat una
prova d’accés (20 % de les places).

Criteris de prioritat:

Les peticions s'ordenen, dins de
cada via, d'acord amb la
qualificació mitjana dels estudis o
la qualificació de la prova que
permet l'accés al cicle.

c) Estar en possessió del títol de Tècnic Bàsic
(20% de les places).

RESOLUCIÓ EDU/596/2021 per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula al SEC per al curs 2021-2022
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Cicles Formatius de Grau Mitjà – 2021-2022
• CFPM AG10 Gestió administrativa
a l’institut Milà i Fontanals, d’Igualada
• CFPM AG12 Gestió administrativa (Àmbit sanitari)
a l’institut Milà i Fontanals, d’Igualada
• CFPM SC10 Atenció a Persones en Siuació de Dependència
a l’institut Pere Barnils, de Centelles
• CFPM QU20 Operacions de Laboratori
a l’institut Castellet, de Sant Vicenç de Castellet

Requisits d’accés
&
Prioritats
d’accésCicles formatius d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà
a) Tenir una titulació que permeti l'accés directe.
b) Superar la prova específica d’accés i
tenir el títol de graduat/ada en ESO
o un d'equivalent a efectes acadèmics
o una titulació superior
o haver superat el curs específic d'accés
o haver superat la part comuna de la prova
d'accés als cicles

Criteris de prioritat:
Les
sol·licituds
s'ordenen
segons la qualificació de la
prova o la qualificació mitjana
de l'estudi al·legats.

c) Superar la prova d'accés als cicles formatius
d'arts plàstiques i disseny
(part comuna i part específica).
RESOLUCIÓ EDU/596/2021 per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula al SEC per al curs 2021-2022

Requisits d’accés
&
Prioritats
d’accésEnsenyaments esportius de grau mitjà
Per accedir al primer nivell:
1)

Tenir el títol de graduat en ESO
o equivalent a efectes acadèmics
o haver superat el curs de formació específic
per a l'accés als cicles de grau mitjà de
formació professional
o haver superat la prova general d'accés als
cicles d'ensenyaments esportius de grau
Mitjà.
2) I superar la prova específica d'accés
o acreditar els mèrits esportius corresponents de
la modalitat o especialitat (en els casos establerts).
.

.

.

.

Criteris de prioritat:
Per assignar les sol·licituds,
aquestes s'ordenen de manera
descendent d'acord amb la
puntuació obtinguda en sumar
la qualificació mitjana del
requisit d'accés i la puntuació
dels altres criteris al·legats i
acreditats.

Requisits d’accés
&
Prioritats
d’accésEnsenyaments esportius de grau mitjà
Per accedir al segon nivell:
1)

Haver superat el primer nivell
o cicle inicial de la mateixa modalitat, disciplina
o especialitat esportiva.

2) I haver superat la prova específica d'accés
o acreditar els mèrits esportius corresponents
(en els casos que estan establerts).

Criteris de prioritat:
Per assignar les sol·licituds,
aquestes s'ordenen de manera
descendent d'acord amb la
puntuació obtinguda en sumar
la qualificació mitjana del
requisit d'accés i la puntuació
dels altres criteris al·legats i
acreditats.

Requisits d’accés
&
Prioritats
d’accésCicles formatius de grau superior
a) Disposar del títol de Batxillerat (60% de les
places).

Criteris de prioritat:

a) Haver cursat la modalitat prioritària
per al cicle corresponent i entre aquests,
l’expedient acadèmic de batxillerat.

b) Estar en possessió del títol de Tècnic (20% de
les places).

b) Primer quan el títol de tècnic és d’una
família professional afí, després d’una
família professional no afí. Entre aquests,
la nota obtinguda al cicle de grau mitjà.

c) Haver superat una prova d’accés o disposar
d’altres titulacions que permeten l’accés (20 %
de les places).

c) Segons la qualificació de la prova o la
qualificació mitjana de l’estudi al·legat.

RESOLUCIÓ EDU/596/2021 per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula al SEC per al curs 2021-2022
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Cicles Formatius de Grau Superior – 2021-2022
• CFPS AEA0 Ensenyament i Animació Socioesportiva
a l’institut Antoni Pous i Argila, de Manlleu
• CFPS IPC0 Estilisme i Direcció de Perruqueria
a l’institut Guillem Catà, de Manresa
• CFPS ICB0 Desenvolupament d’Aplicacions Multiforma
a l’institut Castellet, de Sant Vicenç de Castellet
• CFPS SCB0 Educació infantil
a l’institut Francesc Ribalta, de Solsona

Requisits d’accés
&
Prioritats
d’accés
Cicles formatius d’arts plàstiques i disseny de grau superior
a) Tenir una titulació que permeti l'accés directe.
b) Superar la prova específica d’accés i
tenir el títol de batxillerat
o un d'equivalent a efectes acadèmics
o una titulació superior
o haver superat el curs de preparació per a la
incorporació als cicles de grau superior
o haver superat la part comuna de la prova
d'accés als cicles de grau superior
.

c) Superar la prova d'accés als cicles formatius de
grau superior d'arts plàstiques i disseny
(part comuna i part específica).
.

Criteris de prioritat:
Les
sol·licituds
s'ordenen
segons la qualificació de la
prova o la qualificació mitjana
de l'estudi al·legats.

Requisits d’accés
&
Prioritats
d’accésEnsenyaments esportius de grau superior
1) Tenir el títol de tècnic/a de la modalitat,
especialitat o disciplina esportiva corresponent.
2) O tenir el títol de batxillerat
o equivalent a efectes acadèmics
o haver superat la prova general d'accés als
cicles d'ensenyaments esportius de grau
superior.
I, en els casos que s'estableixi, superar la prova
específica d'accés o acreditar els mèrits
esportius corresponents
(en els casos que estan establerts).

Criteris de prioritat:
Per assignar les sol·licituds,
aquestes s'ordenen de manera
descendent d'acord amb la
puntuació obtinguda en sumar
la qualificació mitjana del
requisit d'accés i la puntuació
dels altres criteris al·legats i
acreditats.

Requisits d’accés
&
Prioritats
d’accésCursos d’especialització després d’un CFGM o CFGS
Criteris de prioritat:
a) Estar en possessió del títol de Tècnic
corresponent.

a) Qualificació mitjana del cicle de
formació professional que permet
l'accés.
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