SETMANA DE L'ORIENTACIÓ
EDUCATIVA CONFINADA
TENS DUBTES SOBRE QUÈ FER EL PROPER CURS?
Seguim mirant cap al futur amb esperança.
T'acompanyem en la tria d'itinerari.

Has acabat l'ESO?
No

PFI/PTT
Per accedir:
Tenir entre 16 i 21anys
Títol certificació
professional

Sí

Curs preparació
prova accés CFGM

FPO
Nivell 1

Per accedir:
Tenir més de 17 anys

Certificat de professionalitat

Prova d'accés

CFGM

GES
Títol d'ESO

Informació sobre:

Programes de formació i inserció (PFI)

L'objectiu és proporcionar competències pel món laboral. Per això, hi ha especialitats.
La formació té la durada d'un curs escolar.

Al Baix Maresme pots estudiar:
Auxiliar d'hoteleria, cuina i servei de restauració
Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic

Informació sobre:

Certificats de formació professional

L'objectiu és acreditar un conjunt de coneixements, habilitats i aptituds que capaciten
per desenvolupar una activitat laboral.
L'expedició dels certificats la realitza el SEPE (Servei Públic d'Ocupació Estatal) i el
SOC (Servei Públic d'Ocupació de Catalunya)
Els certificats de professionalitat estan associats a 26 famílies professionals

i a

un nivell de qualificació (de l'1 a 3).

Requisits d'accés:
Nivell 1 : No requereix requisits per accedir
Nivell 2: Tenir la ESO o, un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o
mòduls formatius del certificat al que es desitja accedir o, un certificat de professional
de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional.
Nivell 3: Tenir el títol de Batxillerat o CFGS o,un certificat de professionalitat del
mateix nivell del mòdul o mòduls formatius del certificat al que es desitja accedir o, un
certificat de professional de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional.

Quan tries una família, pots anar obtenint els diferents nivells i especialitats. També,
faciliten l'aprenentatge per la prova d'accès als cicles formatius de grau mitjà i
superior.

També, pots acreditar competències a través d'una avaluació.

Informació sobre:

GESO

L'objectiu és acreditar el coneixement i les competències bàsiques del currículum dels
ensenyaments d'educació secundària per a les persones adultes.
És només per a persones majors de 18 anys.
Per tal d'acreditar-ho, cal superar 3 proves, que engloben diferents matèries:

Àmbit de la comunicació:

Àmbit cientificotecnològic:

- Llengua catalana i literatura

- Ciències de la naturalesa

- Llengua castellana i literatura

- Matemàtiques

- Llengua estrangera (anglès o francès)

- Tecnologies 1
- Aspectes relacionats amb la salut i el

Àmbit social:

medi ambient

- Ciències socials
- Geografia i història
- Educació per la ciutadania
- Aspectes d'educació visual i plàstica
- Música

Les proves les pots preparar lliurament o fent un curs d'un any que
repassa el contingut de les proves i preparar per superar-les.

A Alella i rodalies pots estudiar:
CFA Can Marfà - Mataró

Has acabat l'ESO?
Sí

CFGM
Títol tècnic/a

Ensenyaments
artístics
Títol tècnic/a

Prova d'accés

CFGS
Títol tècnic/a superior

Ensenyaments
superiors artístics
Títol tècnic/a superior

No

Ensenyaments
esportius

Batxillerat

Títol tècnic/a

Títol de batxiller

Prova d'accés
PAU

Prova d'accés

Ensenyaments
esportius superiors

Grau Universitari

Títol tècnic/a superior

Prova d'accés específica - PAU-e

Informació sobre:

Batxillerat

L'objectiu és facilitar la formació necessària per cursar, posteriorment, ensenyaments
de Grau Superior o Graus Universitaris.
La formació té de durada dos cursos escolars. Té dues parts, la comuna i la específica.
Per això, caldrà triar quina modalitat vols cursar.

Les modalitats són:
- Ciències i tecnologia
- Humanitats i ciències socials
- Arts

A Alella i rodalies pots estudiar:
INS Alella - Ciències i tecnologia, humanitats i ciències socials
INS Mediterrània - Arts
INS Maremar - Arts

Informació sobre:

Batxillerat

A cada institut ofereixen unes assignatures concretes per cada modalitat.

Triar la modalitat vol dir començar a encarar el futur.
En cas de voler accedir a la universitat, caldrà fer la prova d'accés a la universitat
(PAU), i les assignatures que tries a les PAU, et donaran ponderacions diferents en
funció de la carrera universitària.

Informació sobre:

Cicles Formatius de Grau Mitjà

L'objectiu és assolir competències professionals d'un àmbit determinat. Per això, cal
triar la família professional i el cicle.
La formació té de durada dos cursos escolars. Amb una part teòrica i una pràctica.

Les famílies professionals són:
- Activitats físiques i esportives

- Imatge personal

- Administració i gestió

- Indústries alimentàries

- Agrària

- Indústries extractives

- Arts gràfiques

- Informàtica i comunicacions

- Comerç i màrqueting

- Instal lació i manteniment

- Edificació i obra civil

- Maritimopesquera

- Electricitat i electrònica

- Química

- Energia i aigua

- Sanitat

- Fabricació mecànica

- Serveis socioculturals i a la comunitat

- Fusta, moble i suro

- Tèxtil, confecció i pell

- Hoteleria i turisme

- Transport i manteniment de vehicles

·

- Imatge i so

A Alella i rodalies pots estudiar:
INS Alella - Activitats comercials
INS Maremar - Atenció a les persones amb dependència; Cures auxiliars d'infermeria
INS Premià de Mar - Conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural;

·

Electromecànica de vehicles automòbils; Gestió administrativa; Instal lacions elèctriques
i automàtiques; Jardineria i floristeria

Informació sobre:

Ensenyaments artístics

Els 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.
La formació té de durada dos cursos escolars. Amb una part teòrica i una pràctica.

Per accedir al grau mitjà, cal tenir la titulació de l'ESO i superar una prova específica
d'accés. Aquesta consisteix a resoldre un exercici de matèria d'educació visual i
plàstica de l'ensenyament secundari obligatori.

En cas de no tenir la titulació de l'ESO, pots accedir, complerts els 17 anys, realitzant
una prova específica i, la mateixa prova d'accés al CFGM

A Alella i rodalies pots estudiar:
EASD Pau Gargallo (Badalona) - Assistent al Producte Gràfic Imprès

Informació sobre:

Ensenyaments esportius

Els cicles formatius d'esports donen coneixements professionals en l'àmbit esportiu i
preparen per incorporar-se al món laboral i/o continuar la formació.
La formació té de durada dos cursos escolars. Amb una part teòrica i una pràctica.

Per accedir al grau mitjà, cal tenir la titulació de l'ESO i superar una prova específica
d'accés. Aquesta es per valorar la condició física.

En cas de no tenir la titulació de l'ESO, pots accedir, complerts els 17 anys, realitzant
una prova específica i, la mateixa prova d'accés al CFGM

Després de batxillerat, què?
Batxillerat
Títol de batxiller

CFGS
Títol tècnic/a superior

Ensenyaments
superiors artístics

Prova d'accés
PAU

Prova d'accés

Prova d'accés

Ensenyaments
esportius superiors

Títol tècnic/a superior

Grau Universitari

Títol tècnic/a superior

Prova d'accés específica - PAU-e

·

Paral lelament, o amb un temps entre mig, també pots plantejar-te:
- Alguna activitat de mobilitat internacional
- Pràctiques
- Voluntariat
- Formació internacional
- Cerca de feina
- Viatjar
- Cerca de feina
- Aprendre idiomes

Després de CFGS, què?
CFGS
Títol tècnic/a superior

Prova d'accés

Prova d'accés

un altre

CFGS
Títol tècnic/a superior

Ensenyaments
superiors artístics

Opcional, prova d'accés
específica - PAU-e

Ensenyaments
esportius superiors

Títol tècnic/a superior

·

Grau Universitari

Títol tècnic/a superior

Paral lelament, o amb un temps entre mig, també pots plantejar-te:
- Alguna activitat de mobilitat internacional
- Pràctiques
- Voluntariat
- Formació internacional
- Cerca de feina
- Viatjar
- Accedir al mercat laboral
- Aprendre idiomes

Informació sobre:

Cicles Formatius de Grau Superior

L'objectiu és assolir les responsabilitats de coordinació i de programació en una
activitat concreta; planificar el treball de les persones de l'equip i fer les
corresponents verificacions i valoracions.
La formació té de durada dos cursos escolars. Amb una part teòrica i una pràctica.
Les famílies professionals són:

- Imatge i so

- Activitats físiques i esportives

- Imatge personal

- Administració i gestió

- Indústries alimentàries

- Agrària

- Informàtica i comunicacions

- Arts gràfiques

- Instal lació i manteniment

- Comerç i màrqueting

- Maritimopesquera

- Edificació i obra civil

- Química

- Electricitat i electrònica

- Sanitat

- Energia i aigua

- Seguretat i medi ambient

- Fabricació mecànica

- Serveis socioculturals i a la comunitat

- Fusta, moble i suro

- Tèxtil, confecció i pell

- Hoteleria i turisme

- Transport i manteniment de vehicles

·

A Alella i rodalies pots estudiar:
INS Alella - Màrqueting i Publicitat
INS Maremar - Educació Infantil, Integració Social
INS Premià de Mar - Administració i finances, Gestió de
vendes i espais comercials

Informació sobre:

Graus Universitaris

La durada és de 4 anys, amb algunes excepcions de 5 i 6 anys.
Compaginen part teòrica amb pràctica, amb matèries: formació bàsica, obligatòries,
optatives, pràctiques externes, treball final de grau.

Hi ha diferents branques:
- Arts i humanitats
- Ciències
- Ciències de la salut
- Ciències socials i jurídiques
- Enginyeria i arquitectura

I, diferents universitats, públiques i privades:

P
Ú
B
L
I
Q
U
E
S

- Universitat de Barcelona
- Universitat Autònoma de Barcelona
- Universitat Pompeu Fabra
- Universitat de Girona
- Universitat de Lleida
- Universitat Rovira i Virgili

P
RI V
ADE
S-

Universitat de Vic
Universitat Ramón Llull
Universitat Oberta de Catalunya
Universitat Internacional de Catalunya
Universitat Abat Oliba

Informació sobre:

Ensenyaments artístics superiors

L'objectiu és la formació professional en diferents camps dels àmbits artístics.
Estan adaptats a l'espai europeu d'educació superior i, són equivalents a tots els seus
efectes a un grau universitari.
La durada és de 4 cursos escolars. Compaginen part teòrica amb pràctica, amb
matèries: formació bàsica de cada àmbit, obligatòries, optatives, pràctiques externes
i un treball final.

Informació sobre:

Ensenyaments de música i dansa

