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Segur que més d'una vegada has pensat què vols estudiar, és a dir, que
has pensat en el teu projecte de futur acadèmic i professional.

1.

INTRODUCCIÓ

És probable que tinguis dubtes de quin podria ser aquest projecte o
com el podries portar a terme: és important decidir sobre el teu futur.
Aquesta guia vol ser una eina útil per a qualsevol persona que estigui
cercant informació dels recursos formatius del territori i àrea
d’influència de l’Anoia Sud.
L’oferta que es presenta correspon al curs 2018-19. L’aplicació de la
Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) pot
comportar canvis. Pots consultar el web www.gencat/ensenyament,
o bé www.xtec.cat on mantenen tota la informació actualitzada o
adreçar-te al referent del teu ajuntament.
La Xarxa TET Anoia Sud amb la voluntat de donar màxima difusió a les
seves activitats i als recursos educatius i laborals que genera el territori, posa a la teva disposició el web: www.xarxatetanoiasud.com. Un
portal comú per a tots els municipis de la Xarxa i on trobaràs tota la
informació dels recursos educatius del territori, serveis d’orientació
educativa, serveis laborals, notícies i molts altres temes que poden ser
del teu interès.

Fo

Ensenyamen

2.

de pers
on
ació
m
r

l

PFI

Món labora

ció
Certificaic
acadèm a

aduat/ada
Títol de grES
en O

ic/a

Títol de tècn

2n

1r

Arts
cnologia
Ciències i te
ats
it
an
um
H
cials
i ciències so
xiller/a
Títol de bat
ional

Títol profess

or
Grau superients
am
ny
se
en
d’
esportius

or
Grau supetiriques
d’arts plàs
i disseny

Estudis
de grau
Títol de grau

r

ic/a superio

Títol de tècn

Prova d’accès
Preparació
per a proves

rior
Cicles supe
jà de
it
m
au
gr
de
ofessional
formació pr

periors
ts artístics su
Ensenyamen ervació i restauració de
/ Cons
Música
Art dramàticals / Dansa / Disseny /
bens cultur

perior
Educació su
ior
Títol super

Nivell A1
Nivell A2
Nivell B1
Nivell B2
Nivell C1
Nivell C2

universitaris

Batxillerat

atius
Cicles form
jà de
it
m
au
gr
de
essional
of
pr
ió
ac
form

Estudis
de postgrau
ter
Títol de màs

Estudis
de doctorat
or/a
Títol de doct

ts
Ensenyamen

Grau mitjà
ents
d’ensenyam
esportius

Grau mitjà
tiques
d’arts plàs
i disseny

ts
Ensenyamen
d’idiomes

tòria
a postobliga
ri
à
d
n
u
c
e
s
Educació

ents
Ensenyamal
s de
profession
a
ns
da
i
a
ic
ús
m
os
6 curs
ica
Dansa / Mús

AL
R
E
N
E
G
IT
U
CIRC

fantil
Educació in
cle
ci
er
Prim
cle
ci
n
go
Se
mària
ri
p
ó
ci
ca
u
Ed
ial
ic
in
Cicle
jà
it
m
le
Cic
Cicle superior
ESO
1r
2n
3r
4t

ltes
adu
es

ligatòria
cundària ob
e
s
ió
c
a
c
u
d
E

ents
Ensenyamco
les
de les es i da
nsa
de música

ts bàsics

ya
n
u
l
a
t
a
C
a
Estudiar

3.

s
e
v
i
t
a
m
r
o
f
O
s
S
n
E
’
o
l
i
c
b
p
O
am

S )
U
I
T
M
A
G
M
F
T
ORJÀ (C
A
F
R
E
S MIT
L
E
L
L
I
X
IC RAU
T
C
... S
A
t
B
n
G
a
av ATIU R
d
DE
n
S IS
I
e
O
M
D
I
s
R
U
R
R
é
T
E
O
A
m
S
F
T
P
I
i ES SU
E RS
E
L
)
V
S
I
G
N
CIC GRA(U
F
U
C
E
D

3.1.

Què és? És l’ensenyament on s’aprèn el necessari per accedir
a la formació professional de grau superior i/o a estudis universitaris.
Condicions d’accés • Tenir el títol de graduat/graduada en ESO
• Tenir el títol de tècnic/a en un mòdul de grau mig o de grau superior
Preinscripcions http://www.educaweb.cat/continguts/educatiu/batxillerat/descripcio-batxillerat
(consulta dades al web)

BATXILLERAT

Hi ha tres modalitats
de batxillerat:

arts
via
via
d'arts plàstiques, d'arts escèniques,
imatge i disseny
música i dansa

humanitats
i
ciències socials

ciències
i
tecnologia

Modalitats i centres
Piera • Institut Guinovarda
Tel. 93 776 07 01
www.insguinovarda.cat/
Sant Esteve • Institut Montserrat Colomer
Sesrovires Tel. 93 779 81 05
https://agora.xtec.cat/insmontserratcolomer/
• Àgora International School Barcelona
Tel. 93 779 89 28
www.colegioagorabarcelona.es/es/
Sant Sadurní • Institut Escola Intermunicipal del Penedès
d’Anoia Tel. 93 891 20 61
www.intermunicipal.com
• Escola Sant Josep
Tel. 93 818 34 10
http://stjosep.com/escola2/
ARTS
Igualada • Institut Joan Mercader
• Escola Pia d'Igualada
Martorell • Institut Pompeu Fabra
BATXILLERAT A DISTÀNCIA
A més de l’opció tradicional de cursar el batxillerat de forma
presencial, per als alumnes majors de 18 anys aquests estudis es
poden fer a distància, per via telemàtica.
• Institut Obert de Catalunya (IOC)
http://ioc.xtec.cat/educacio/
BATXILLERAT NOCTURN
L’ensenyament nocturn de batxillerat s’adreça fonamental ment a persones que per causa de l’activitat laboral o per altres
circumstàncies encaixen millor en una oferta horària diferent de
Més informació a:

....................................................................................

..................

1.2.3.

....................................................................................

HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS /
CIÈNCIES I TECNOLOGIA
Capellades • Institut Molí de la Vila
Tel. 93 801 10 59
http://agora.xtec.cat/iesmolidelavila/
Igualada • Institut Joan Mercader
Tel. 93 805 54 26
http://agora.xtec.cat/iesjoanmercader/
• Institut Milà i Fontanals
Tel. 93 805 57 50
www.milaifontanals.cat
• Institut Pere Vives i Vich
Tel. 93 803 15 99
http://www.institutperevives.cat/
• Acadèmia Igualada
Tel. 93 803 14 94
http://www.academiaigualada.com/
• Escola Pia d’Igualada
Tel. 93 803 27 00
http://www.epiaigualada.cat/
Masquefa • Institut de Masquefa
Tel. 93 772 77 22
https://agora.xtec.cat/institutdemasquefa/
Martorell • Institut Joan Oró
Tel. 93 775 36 18
https://sites.google.com/a/xtec.cat/joanoromartorell/
• Institut Pompeu Fabra
Tel. 93 775 59 16
www.iespompeufabra.com
• Col·legi La Mercè
Tel. 93 775 01 10
www.lamercemartorell.cat/

la del régim diürn. Per a cursar el batxillerat en aquesta opció
cal complir algun dels dos requisits següents: tenir 18 anys o
més, o bé tenir una edat compresa entre els 16 i els 18 anys i
acreditar, per motius laborals o altres que a criteri del Consell
Escolar ho justifiquin, la impossibilitat de seguir estudis en
règim diürn.
Martorell • Institut Pompeu Fabra
BATXIBAC
El programa batxibac, impartit en els centres específicament
autoritzats pel Departament d’Ensenyament, permet als
alumnes cursar un currículum mixt que suposa fer un terç de
l’horari lectiu del batxillerat en llengua francesa i cursar les
matèries llengua i literatura francesa i història de França. Els
alumnes a més d’obtenir el títol de batxillerat si aproven totes
les matèries cursades, obtindran també la titulació de baccalauréat si superen una prova externa que es desenvolupa íntegra ment en francès.
La modalitat de Batxibac a la comarca de l’Anoia es realitza a
l’institut Molí de la Vila (Capellades) i a l’Escola Pia d’Igualada
BATXILLERAT INTERNACIONAL (BI)
Itinerari curricular específic determinat per l’Organització del
Batxillerat Internacional (IBO) per fomentar l’excel·lència
educativa i l’aprofundiment curricular, que 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 quatre centres públics.
Institut Jaume Vicens Vives, de Girona; Institut Gabriel
Ferrater i Soler, de Reus; Institut Josep Lladonosa, de Lleida,
i Institut Moisès Broggi, de Barcelona; i en diversos centres
privats. Consulteu les dates de preinscripció i proves de
selecció als portals web d’aquests quatre centres.

http://www.xtec.cat/web/curriculum/batxillerat
http://www.educaweb.cat/continguts/educatius/batxillerat/batxillerat-nocturn-distancia/
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3.2.

CICLES
FORMATIUS
DE GRAU MITJÀ
(CFGM)

FORMACIÓ
PROFESSIONAL

3.2.1.

CICLES
FORMATIUS
DE GRAU MITJÀ
(CFGM)

CICLES
FORMATIUS
DE GRAU SUPERIOR
(CFGS)

Els Cicles Formatius de Grau Mitjà tenen com a objectiu
capacitar l'estudiant, d'una manera pràctica, en els coneixe ments i destreses necessàries per poder-se incorporar al món
laboral. Dóna la titulació de tècnic i podràs accedir al Batxillerat, fer un altre cicle formatiu de grau mitjà o un cicle
formatiu de grau superior superant la prova d’accés a grau
superior o segons criteris de prioritat.

Com s'accedeix a fer un CFGM
• Graduat en Educació Secundària.
• Tècnic auxiliar (FP-1) o equivalent.
• La superació íntegra dels dos primers cursos
del Batxillerat Unificat Polivalent (BUP) o
equivalent.
• Tenir superada la prova d’accés als cicles
formatius de grau mitjà o superior.
• Qualsevol titulació oficial de nivell superior.
Preinscripcions
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves
(consulta dades al web)

Comerç i Màrqueting
Tècnic/a en comerç
• Institut Milà i Fontanals [Igualada]
• Institut Joan Oró [Martorell]
Electricitat i electrònica
Tècnic/a en instal·lacions
de telecomunicacions
• Institut Milà i Fontanals [Igualada]

Tècnic/a en instal·lacions elèctriques i
automàtiques
• Institut Milà i Fontanals [Igualada]
• IOC (Modalitat no presencial)
Indústries alimentàries
Tècnic/a en olis d’oliva i vi
• Escola Viticultura i Enologia
M.Rossell i Domènech
[Sant Sadurní d’Anoia]
Informàtica i comunicacions
Tècnic/a en sistemes
microinformàtics i xarxes
• Institut Guinovarda [Piera]
• Institut Milà i Fontanals [Igualada]
• IOC (Modalitat no presencial)
Instal·lacions i manteniment
Tècnic/a en manteniment
electromecànic
• Institut Milà i Fontanals [Igualada]

...........................................................

1.2.3.

Administració i gestió
Tècnic/a en gestió administrativa
• Institut Milà i Fontanals [Igualada]
• Institut Joan Oró [Martorell]
• Institut Escola Intermunicipal
del Penedès [Sant Sadurní d’Anoia]
• IOC (Modalitat no presencial)

...........................................................

M
G
CF

...........................................................

Modalitats
i centres

A prop nostre...

Química
Tècnic/a en laboratori
• Institut Joan Oró [Martorell]
• Institut Milà i Fontanals [Igualada]
Sanitat
Tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria
• Institut Milà i Fontanals [Igualada]
• Institut Joan Oró [Martorell]
• IOC (Modalitat no presencial,
oferta parcial)
Tècnic/a en farmàcia i parafarmàcia
• Institut Milà i Fontanals [Igualada]

4.5.6.78. .9.10.11.
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3.2.1.

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Imatge personal
Estètica personal decorativa
Perruqueria i cosmètica capil·lar
• Institut Camps Blancs
[Sant Boi de Llobregat]
• Institut Guillem Catà [Manresa]

.....................................

Música
Conservatori de Grau Professional
• Escola/Conservatori
Municipal de Música
Mestre Joan Just i Bertran
[Igualada]

Activitats físiques i esportives
Tècnic/a en conducció d’activitats
físicoesportives en el medi natural
• Acadèmia Igualada [Igualada]

...............................

Tèxtil, Confecció i Pell
Tècnic en fabricacói i ennobliment de
productes tèxtils, per fils i gèneres de punt
• Institut Milà i Fontanals [Igualada]

..............................

Comunicació gràfica i audiovisual
Tècnic/a d’arts plàstiques
i disseny en assistència
al producte gràfic imprès
• Escola Municipal d’Art
Gaspar Camps [Igualada]

Tècnic/a en electromecànica
de vehicles automòbils
• Institut Milà i Fontanals [Igualada]
• Institut Joan Oró [Martorell]

...............................

Hoteleria i turisme
Cuina i gastronomia
Serveis en restauració
• Institut Martí Dot
[Sant Feliu de Llobregat]
• Joviat [Manresa]

.....................................

Tècnic/a en atenció sociosanitària
• IOC (Modalitat no presencial,
oferta parcial)

Transport i manteniment
de vehicles
Tècnic/a en carrosseria
• Institut Joan Oró [Martorell]

..............................

Serveis socioculturals i a la comunitat
Tècnic/a en atenció a persones en situació
de dependència
• Institut Guinovarda [Piera]
• Institut Milà i Fontanals [Igualada]
• Institut Escola Intermunicipal
del Penedès [Sant Sadurní d’Anoia]

...............................

...

CFGM

Fora del territori
Fusta, moble i suro
Tècnic/a en fusteria i moble
• Institut Guillem Catà [Manresa]

Sanitat
Emergències sanitàries
• Joviat [Manresa]
• Institut Francesc Ferrer i Guàrdia
[Sant Joan Despí]

..............................

Agrària
Tècnic/a en producció agroecològica
• Escola Agrària de Manresa [Manresa]

I també...
Arts aplicades a la indumentària
Tècnic/a d’arts plàstiques i disseny
en artesania en cuir
• Escola Municipal d’Art Gaspar Camps
[Igualada]
Joieria d’art
Tècnic/a en procediments de joieria
artística
• Escola Municipal d’Art Arsenal
[Vilafranca del Penedès]

1.2.3.

Tècnic/a d’arts plàstiques i disseny en
assistència al producte gràfic
interactiu
Tècnic/a d’arts plàstiques i disseny en
assistència al producte gràfic imprès
• Escola Municipal d’Art Arsenal
[Vilafranca del Penedès]

Dansa
Escola d’Ensenyament Secundari Artístic
• Conservatori Professional de Dansa
de l’Institut del Teatre [Barcelona]

.....................................

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS

ENSENYAMENTS ESPORTIUS
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/
esportius/cicles-graus/gm/
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3.2.2.

Com s'accedeix a un CFGS
• Fent una prova d’accés, en cas que no tinguis cap titulació. Per presentar-t'hi, has de
tenir com a mínim 19 anys.
• Amb el Batxillerat.
• Amb el títol de tècnic, propi dels CFGM, a través del qual podràs accedir a un CFGS.
Després de l’última resolució ENS/3010/2077 per la qual es convoquen les proves d’accés als
cicles formatius de formació professional publicada el 22 de desembre us informem que:
· Els alumnes que tenen un grau mitjà no poden presentar-se a la prova d’accés. El fet de tenir
una titulació de tècnic els dóna l’opció d’entrada directa.
· Poden accedir a qualsevol família professional posseeixin el grau mitjà que sigui, sempre que
no parlem d’ensenyaments d’arts plàstiques i disseny. Els alumnes de la formació professional
poden canviar de família professional indiferentment del que han cursat amb anterioritat. Un
exemple: Tenir un grau mitja de tècnic en Auxiliar d’infermeria i posteriorment cursar el grau
superior d’automoció.
· Als ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny continua sent obligatori tenir el
graduat en educació secundària per accedir a grau mitjà i batxillerat més la prova específica per
a grau superior.
· Els alumnes que estan cursant el curs de preparació per la prova d’accés i que obtinguin nota
del curs, entraran amb més prioritat que aquells que no cursen la preparació. Per tant la seva
nota de curs els hi serà útil de cara a la preinscripció del grau superior entrant a formar part del
20% de prioritat en les inscripcions junt als que tenen superada la prova d’accés a grau
superior.

CICLES
FORMATIUS
DE GRAU SUPERIOR
(CFGS)
Els cicles formatius de grau superior són,
majoritàriament, de 2 anys. A més de les
activitats pràctiques a l’aula, inclouen la
formació en el centre de treball (FCT), és a
dir, pràctiques a empreses, un requisit
imprescindible per aconseguir el títol. La
titulació que s’obté en acabar els estudis és
la de tècnic superior.

Preinscripcions
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/

Tècnic/a superior en Assistència a la
direcció
• IOC (Modalitat no presencial)
Comerç i màrqueting
Tècnic/a superior en comerç internacional
• Institut Milà i Fontanals [Igualada]
• IOC (Modalitat no presencial)

Tècnic/a superior en màrqueting i
publicitat
• Institut Joan Oró [Martorell]
• IOC (Modalitat no presencial)
Tècnic/a superior en transport i logística
• Institut Eugeni d’Ors
[Vilafranca del Penedès]
Tècnic/a superior en gestió de vendes i
espais comercials
• IOC (Modalitat no presencial)
Tècnic/a superior en màrqueting i
publicitat , perfil professional enològic
• Escola Vinicultura i Enologia
M. Rossell i Domènech
[Sant Sadurní d’Anoia]
Electricitat i electrònica
Tècnic/a superior en manteniment
electrònic
• Institut Milà i Fontanals [Igualada]

............................................................

1.2.3.

Administració i gestió
Tècnic/a superior en administració i
finances
• Institut Milà i Fontanals [Igualada]
• Institut Escola Intermunicipal
del Penedès [Sant Sadurní d’Anoia]
• IOC (Modalitat no presencial)

............................................................

S
G
CF

............................................................

Modalitats
i centres

Activitats físiques i esportives
Tècnic/a superior en animació d’activitats
físiques i esportives
• Institut Milà i Fontanals [Igualada]

Tècnic/a superior en
automatització i robòtica industrial
• Institut Alt Penedès
[Vilafranca del Penedès]
Fabricació mecànica
Tècnic/a superior en programació de la
producció en fabricació mecànica
• Institut Alt Penedès
[Vilafranca del Penedès]
Indústries alimentàries
Tècnic/a superior en vitivinicultura
• Escola Viticultura i Enologia
M.Rossell i Domènech
[Sant Sadurní d’Anoia]
Informàtica i comunicacions
Tècnic/a superior en administració de
sistemes informàtics en xarxa
• IOC (Modalitat no presencial)

4.5.6.78. .9.10.11.
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CICLES
FORMATIUS
DE GRAU SUPERIOR
(CFGS)

Tècnic/a superior en desenvolupament
d’aplicacions per a webs
• Institut Milà i Fontanals [Igualada]
• IOC (Modalitat no presencial)
Instal·lacions i manteniment
Tècnic/a superior en mecatrònica
industrial
• Institut Milà i Fontanals [Igualada]
Tècnic/a superior en prevenció de riscos
professionals
• IOC (Modalitat no presencial)
Química
Tècnic/a superior de laboratori d’anàlisi i
control de qualitat
• Institut Milà i Fontanals [Igualada]
• Institut Joan Oró [Martorell]
Tècnic/a superior en química ambiental
• Institut Joan Oró [Martorell]
Sanitat
Tècnic/a superior en higiene bucodental
• Institut Milà i Fontanals [Igualada]

1.2.3.

..................................................................................................

Tècnic/a superior en desenvolupament
d’aplicacions multiplataforma
• Institut Eugeni d’Ors
[Vilafranca del Penedès]
• Cet. Penedès [Vilafranca del Penedès]

Directori Formació Professional
Institut Guinovarda [Piera]
Tel. 93 776 07 01
www.insguinovarda.cat/
Institut Milà i Fontanals [Igualada]
Tel. 93 805 57 50
https://insmilaifontanals.cat/
Institut Joan Oró [Martorell]
Tel. 93 775 36 18
https://sites.google.com/a/xtec.cat/joanmartorell/

Serveis socioculturals a la comunitat
Tècnic/a superior en educació infantil
• Institut Milà i Fontanals [Igualada]
• Institut Escola Intermunicipal
del Penedès [Sant Sadurní d’Anoia]
• Acadèmia Igualada [Igualada]
• IOC (modalitat no presencial)

IOC (Modalitat no presencial)
http://ioc.xtec.cat/educacio/

Tècnic/a superior en integració social
• Institut Milà i Fontanals [Igualada]

Escola Viticultura
i Enologia M.Rossell i Domènech
[Sant Sadurní d’Anoia]
Tel. 93 891 14 12
http://agora.xtec.cat/esc-mrossell/moodle

Transport i manteniment de vehicles
Tècnic/a superior en automoció
• Institut Milà i Fontanals [Igualada]
ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
Comunicació gràfica i audiovisual
Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny
en gràfica publicitària
• Escola Municipal d’Art Gaspar Camps
[Igualada]
Tècnic/a superior d'arts plàstiques i
disseny en gràfica audiovisual
Tècnic/a superior d'arts plàstiques i
disseny en gràfica impresa
• Escola Municipal d’Art Arsenal
[Vilafranca del Penedès]
Joieria artística
Tècnic/a superior d'arts plàstiques i
disseny en joieria artística
• Escola Municipal d’Art Arsenal
[Vilafranca del Penedès]

Institut Escola Intermunicipal del
Penedès [Sant Sadurní d’Anoia]
Tel. 93 891 20 61
www.intermunicipal.com

Institut Daniel Blanxart i Pedrals
[Olesa de Montserrat]
Tel. 93 778 05 64
http://www.insdanielblanxart.cat/
Institut Alt Penedès
[Vilafranca del Penedès]
Tel. 93 890 22 14
http://www.institutaltpenedes.cat/
Institut Milà i Fontanals
[Vilafranca del Penedès]
Tel. 93 817 20 18
http://www.insmilaifontanals.cat/joomla/index.php
Institut Eugeni d’Ors
[Vilafranca del Penedès]
Tel. 93 890 38 33
http://aula.ies-eugeni.cat/
Escola Municipal d’Art Arsenal
[Vilafranca del Penedès]
Tel. 93 892 13 62
www.arsenal.cat

..............................................................................................................................

3.2.2. CFGS

Institut Francesc Ferrer i Guàrdia
[St. Joan Despí]
Tel. 93 373 16 11
http://www.iesffg.cat/
Institut Martí Dot
[Sant Feliu de Llobregat]
Tel. 93 685 18 01
http://agora.xtec.cat/insmartidot/linstitut/
Institut Camps Blancs
[Sant Boi de Llobregat]
Tel. 93 640 73 12
http://inscampsblancs.cat/
Institut Guillem Catà [Manresa]
Tel. 93 877 37 05
http://inskta.cat/
Escola Agrària de Manresa [Manresa]
Tel. 93 874 90 60
http://agora.xtec.cat/ecamanresa/
Joviat [Manresa]
Tel. 93 872 69 88
www.joviat.com
Escola Municipal d’Art Gaspar Camps
[Igualada]
Tel. 93 805 52 62
http://www.lagaspar.com/
Escola/Conservatori Municipal de Música
Joan Just i Bertran [Igualada]
Tel. 93 804 41 55
http://www.ecmmigualada.cat/
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3.3.

Accés des del

Batxillerat

ESTUDIS
UNIVERSITARIS

Abans de matricular-se per primera vegada a qualsevol dels
estudis universitaris, totes les persones que hagin obtingut el
títol de batxillerat han de superar una Prova d’Accés a la
Universitat (PAU). L’objectiu de les PAU és valorar la maduresa
acadèmica, els coneixements i les competències adquirides en
el batxillerat.
L’expedient de batxillerat és un 60% i les proves PAU un 40%
de la nota final, que ha de ser igual o superior a 5. Es pot
accedir des de qualsevol batxillerat (Arts, Ciències i Tecnologia,
Humanitats i Ciències Socials) als estudis de grau, és a la fase
específica de les proves PAU on es vincula al grau.

ció
sense la titula

formació professional/
ensenyaments artístics i esportius
Els títols de tècnic superior de formació professional, tècnic
superior d'arts plàstiques i disseny, i tècnic esportiu superior o
equivalents faculten per a l'accés a ensenyaments universitaris
de grau. Per les persones que estiguin cursant un CFGS i que
vulguin fer la preinscripció universitària, si volen augmentar la
seva nota mitjana del Cicle, s’hauran d’examinar de fins a 4
matèries de modalitat de segon de Batxillerat.

Per poder accedir a les universitats catalanes cal realitzar una prova d'accés a la universitat.

Prova per a majors de 25 anys:
Requisits:
• Tenir 25 anys en l’any natural en que es realitzarà la prova.
• No tenir superades les PAU (o equivalent).
• No estar en possessió d'un títol de tècnic superior de
formació professional, d'arts plàstiques i disseny, o d'esports
(o equivalent).
• No tenir cap titulació universitària
Fase general (4 matèries comunes) i fase específica (matèries
vinculades a 5 opcions d’accés). Un cop superada la prova té
validesa indefinida.
Calendari:
Del 14 de febrer al 28 de febrer: Termini per formalitzar la
matrícula per a les proves d'accés a la universitat per a més
grans de 25 anys.

1.2.3.

r

Grau Superio

Prova per a majors de 45 anys:
Requisits:
• Tenir 45 anys en l’any natural en que es realitzarà la prova.
• No posseir cap titulació que habiliti per accedir a la universitat.
Fase general (3 matèries comunes) i entrevista personal. La
prova d’accés, un cop superada, té validesa indefinida, mentre
que l’entrevista personal, obligatòria i amb resolució final
d’apte, només tindrà validesa l’any en què es realitza i per
accedir a un sol centre - estudi.

Més grans de 40 anys amb acreditació
d'experiència laboral o professional
Podran accedir a la universitat les persones més grans de 40
anys que acreditin experiència laboral o professional relacionada amb un ensenyament de grau i que no disposin de cap
titulació acadèmica que habiliti per accedir a la universitat per
altres vies d'accés. L’accés es convoca una vegada a l’any i
només es pot sol·licitar per un únic centre. S’ha de formalitzar la
matrícula únicament a la Universitat a la qual es vulgui accedir.
Es formalitza a Accesnet i el termini de matrícula es del 14 al 28
de febrer, ambdós inclosos.

Calendari:
Del 5 al 7 de febrer: Termini per formalitzar la matrícula per
a les proves d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys.
Més
informació a:

Accés

Accés des de

Oficina d’Orientació
per a l’Accés a la Universitat
https://accesnet.gencat.cat/
Tel. 93 223 03 23
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PAUPROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT
Estructura Prova d’accés a la Universitat (PAU)
La prova d'accés a la universitat s'estructura en dues fases:
· una fase general obligatòria i
· una fase específica de caràcter voluntari
Els exàmens de les PAU es realitzen al llarg de tres dies
consecutius.
Fase general
Consta de cinc exercicis:
• Llengua catalana i literatura
• Llengua castellana i literatura
• Llengua estrangera
• Història o Història de la filosofia
• Una matèria de modalitat de batxillerat
triada per l'estudiant

Tota la informació referent a cada una de les proves
(contingut, estructura, criteris generals de correcció dels
exàmens) es pot trobar al web:
www.gencat.cat/universitats/pau

OPCIONS FORMATIVES AMB L’ESO > 3.3. ESTUDIS UNIVERSITARIS > PAU •
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1.2. 3.

Es calcula amb la fórmula:
Nota d'admissió = Nota d'accés + a M1 + b M2
M1, M2 = les dues qualificacions de matèries superades a la
fase específica que, un cop ponderades, proporcionin una
millor nota d’admissió
a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase
específica (0,1 o 0,2)
Els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de
batxillerat adscrites a les branques de coneixement dels títols
de grau, que seran d’aplicació per a l’accés a la universitat en
la preinscripció, es poden consultar al web:
www.universitats.gencat.cat

Qualificació de la fase específica
Cada estudiant pot examinar-se d'un màxim de tres
matèries de modalitat de batxillerat, distintes a l’examinada
en la fase general. Cada matèria examinada com a fase
específica serà qualificada per separat, amb una puntuació de
0 a 10 punts.
Es considerarà superada cada matèria si s'obté una qualificació igual o superior a 5.
Les qualificacions de les matèries de la fase específica tindran
validesa per a l’accés a la universitat durant els dos cursos
acadèmics següents a la superació d’aquestes.

Fase específica
Cada estudiant pot examinar-se d'un màxim de tres
matèries de modalitat de batxillerat, distintes a l’examinada
en la fase general.

Posa’t a prova és una oferta educativa de tests interactius
amb qüestions de diferents matèries de les PAU, per incenti var l’estudi i l’autoavaluació.

Nota d'admissió
L'actual model d'accés a la universitat diferencia entre la
superació de les PAU i el procediment d’admissió:
l'estudiant obté una nota d'admissió específica per a cada títol
de grau i universitat on sol·liciti ser admès.
La nota d’admissió (mínim 5 i màxim 14) a un determinat
estudi de grau incorpora les qualificacions de les matèries de
la fase específica, ponderant-les segons el coeficient que
correspongui (0,1 o 0,2). Cal, però, que aquestes matèries
estiguin vinculades a la branca de coneixement en què
s'inscriu el títol de grau on es fa la preinscripció.

Qualificació de la fase general i Nota d'accés
La qualificació de la fase general (QFG) és la mitjana
aritmètica dels 5 exercicis. És condició indispensable tenir una
qualificació de la fase general (QFG) igual o superior a 4 punts
per poder optar a nota d’accés.
Nota d’accés. Es considera que un estudiant ha superat la
prova d'accés a la universitat si obté una nota igual o superior
a 5 com a resultat de la mitjana ponderada del 60% de la nota
mitjana de batxillerat i el 40% de la qualificació de la fase
general, és a dir:
Aquesta nota d'accés (mínim 5 i màxim 10) té validesa
indefinida.
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PROVA
D’ACCÉS
A LA
UNIVERSITAT

PAU

Convocatòria PAU
Aquells tràmits que s'hagin de fer per Internet es faran a l'adreça
https://accesnet.gencat.cat/

Campus Igualada - EEI
(Escola d’Enginyeria d’Igualada)
Av. Pla de la Massa, 8. Igualada
Tel. 93 803 53 00
http://www.eei.upc.edu/3web/cat/index.htm
Centre universitari públic i adscrit a la
Universitat Politècnica de Catalunya-UPC
· Grau d’Enginyeria en
Organització Industrial
· Grau d’Enginyeria Química
· Màster d’Enginyeria del Cuir

UOC
(Universitat Oberta de Catalunya)
Modalitat no presencial
Pots cursar estudis de 1er i 2on cicle,
màsters i postgraus.
El Centre Tecnològic Comunitari de
l’Ajuntament de Masquefa és un punt
UOC on disposeu de servei gratuït de
connexió a internet, informació de
les carreres de la UOC i servei de
retorn dels llibres de préstec.

· Màster en direcció tècnica de l’adobatge
· Postgrau en direcció comercial i màrqueting
· Postgrau en gestió ambiental
· Postgrau en innovació i gestió
integrada a l’empresa
· Postgrau en tècniques d’adoberia

Beques i ajuts
per a estudiants
universitaris

1.2.3.

.........................................................................

CENTRES UNIVERSITARIS AL TERRITORI

CENTRES UNIVERSITARIS FORA DEL TERRITORI
UB (Universitat de Barcelona)
www.ub.es
secretaria.general@ub.edu
UAB (Universitat Autònoma
de Barcelona)
www.uab.es
informacio@uab.cat
Universitat Politècnica de Catalunya
https://www.upc.edu/ca

Universitat Rovira i Virgili
http://www.urv.cat
Universitat Ramon Llull
http://www.url.cat
Universitat Oberta de Catalunya
http://www.uoc.cat
Universitat de Vic
http://www.uvic.cat

Universitat Pompeu Fabra
https://www.upf.edu/ca/inici

Universitat Internacional
de Catalunya
http://www.uic.es

Universitat de Lleida
http://www.udl.cat

Universitat Abat Oliba CEU
http://www.uao.cat

Universitat de Girona
http://www.udg.cat

Adreçats a alumnes que cursin estudis de 1er i 2on cicle, així com estudis de postgrau, a les universitats catalanes
per facilitar-ne l’accés a la universitat i la mobilitat.
Inclou, també, préstecs universitaris i ajuts per a activitats d’associacions.
Més informació a: http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/educacio_i_formacio/beques_i_ajuts_a_la_formacio
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4.1.
4.2.
REPETIR CURS

Repetir curs és una opció que es pot tenir en compte fins els 18 anys si no s’ha obtingut el graduat en ESO.
Quan es lliuren les notes s’ha de fer a la secretaria del centre la confirmació de la matrícula.
...............................................................................................................................................

PROVES PER
A L'OBTENCIÓ
DEL GRADUAT
EN ESO
PER A L'ALUMNAT
QUE NO L'HAGI
OBTINGUT
EN FINALITZAR
AQUESTA ETAPA

1.2.3.4.

L'alumnat que no hagi obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO) en finalitzar l’etapa,
durant el mes de març es pot presentar a les proves que organitzen els centres educatius.
• Tenir 18 anys o complir-los dins l'any natural en què es fan les proves; aquesta edat es pot rebaixar fins als
16 anys per a l'alumnat que tingui un contracte laboral que li impedeixi assistir al centre educatiu en règim
ordinari, o que es trobi en procés d'obtenció d'un permís de treball o que sigui esportista d'alt rendiment.
Cal presentar la documentació que ho acrediti.
• Haver finalitzat l'educació secundària obligatòria sense haver obtingut el títol i no tenir més de cinc
matèries pendents de qualificació positiva (compten com una sola matèria les cursades amb el mateix
nom en diferents cursos).
• Haver finalitzat l'educació secundària obligatòria durant un dels dos cursos anteriors al qual accedeix a les
proves.
La sol·licitud per fer les proves s’ha de presentar durant els deu primers dies lectius del mes de febrer a la
secretaria del centre on la persona sol·licitant va estar matriculada de quart d'ESO per última vegada.

OPCIONS FORMATIVES SENSE L’ESO > 4.1. REPETIR CURS / 4.2. PROVES PER A L’OBTENCIÓ DEL GRADUAT EN ESO...
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4.3.

PFI-PTT

PROGRAMES DE
FORMACIÓ I
INSERCIÓ–PFI-PTT

Què són?
Són cursos de formació no reglada que combinen la
formació bàsica i la formació professional.
La finalitat dels programes és proporcionar una
formació bàsica i professional que faciliti la incorporació al món laboral o la continuïtat d'un itinerari
formatiu, especialment en la formació professional de
grau mitjà, un cop superada la prova d'accés. També
donen l'opció de fer una formació complementària per
obtenir el títol de graduat/ada en ESO.

Condicions d’accés:
S'adrecen als joves més grans de 16 anys (16 anys
complerts o que els compleixin abans del 31 de
desembre de l'any d'inici del programa, i prioritària ment menors de 21 anys) sense el títol de graduat en
ESO.
Preinscripcions:
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/
(consultar dades del web)

S’estructuren en:
a) Mòduls de formació general per a l’adquisició de
competències instrumentals bàsiques que han de
facilitar l’assoliment de les competències professionals.
b) Mòduls de formació professional, per a l’assoliment de les competències professionals, que
inclouen un mòdul de pràctiques en alternança en
centres de treball.
c) Accions de seguiment i orientació de l’alumne.
La durada dels programes per a la inserció laboral és
aproximadament de 1.000 hores.

1.2.3.4.
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PROGRAMES DE
FORMACIÓ
I INSERCIÓ

PFI

4.3.

Modalitats i centres

Administració i gestió
Auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius generals
• PFI - PTT Anoia Sud [Piera]
• INS Montbui [Sta. Margarida de Montbui]

Directori PFI

Agrària
Auxiliar en jardineria: vivers i jardins
• PFI - PTT Anoia Sud [Piera]

PFI-PTT Anoia Sud
[Piera]
Tel. 93 779 46 51

Comerç i màrqueting
Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic
• PFI - PTT Igualada [IES Milà i Fontanals – Igualada]
• PFI - PTT Martorell [Martorell]
• PTT Mancomunitat de Municipis de l’Alt Penedès [Sant Sadurní d’Anoia]

INS Montbui
[Sta. Margarida de Montbui]
Tel. 93 805 60 59

Edificació i obra civil
Auxiliar de pintura
• Institut Alt Penedès [Vilafranca del Penedès]
Fabricació mecànica
Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques
• PFI - PTT Igualada [IES Milà i Fontanals – Igualada]
• PFI - PTT Martorell [Martorell]

PFI - PTT Igualada
[IES Milà i Fontanals - Igualada]
Tel. 93 805 57 50
PFI - PTT Martorell
[Martorell]
Tel. 93 775 25 38
Institut Alt Penedès
[Vilafranca del Penedès]
Tel. 93 890 22 14

Hoteleria i turisme
Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restaurant i bar
• Escola Pia [Igualada]

PTT Mancomunitat de Municipis de l’Alt Penedès
[Sant Sadurní d’Anoia]
Tel. 93 891 20 61 Ext. 4

Imatge personal
Auxiliar en imatge personal: perruqueria i estètica
• Escola Pia [Igualada]
• Ajuntament de Sta. Margarida dels Monjos

Institució Escolar Balmes SL
[Martorell]
Tel. 93 774 29 35

Informàtica i comunicacions
Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics
• Escola Pia [Igualada]

1.2.3.4.
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4.4.

Directori de Centres

ACCÉS ALS CICLES
DE GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR

4.4.1.

CURSOS
ESPECÍFICS
D'ACCÉS
ALS CICLES
DE GRAU MITJÀ
(CAM)
I DE GRAU
SUPERIOR
(CAS)

Aquests estudis permeten a les persones que
el superen l'accés directe als cicles formatius
de formació professional inicial de grau mitjà
o grau superior d'acord amb l'opció cursada;
en el cas dels ensenyaments professionals
d'arts plàstiques i disseny, permet
l'exempció de la part comuna de la prova
d'accés (però no de la part específica, que
l'alumnat haurà de cursar), i en el cas dels
ensenyaments esportius, l'exempció de la
prova d'accés de caràcter general.
Per accedir al curs de formació específic
per a l’accés als cicles de grau mitjà i de
grau superior cal formalitzar la sol·licitud
corresponent encara que s'estiguin cursant
altres ensenyaments al mateix centre.
En el cas del CAM, poden accedir les
persones que no tenen el títol de graduat en
educació secundària obligatòria o equivalent
acadèmic i que l'any en què es matriculen
del curs compleixen, com a mínim, 17 anys.

CFA Anoia
[Igualada]
Tel. 93 744 28 01 (mitjà i superior)
Escola Pia d'Igualada
[Igualada]
Tel. 93 803 27 00 (mitjà)
Institut Milà i Fontanals
[Igualada]
Tel. 93 805 57 50 (superior)
Acadèmia Igualada
[Igualada]
Tel. 93 803 14 94 (superior)
Institut Joan Oró
[Martorell]
Tel. 93 775 36 18 (superior)
Institut Escola Intermunicipal del Penedès
[St. Sadurní d'Anoia]
Tel. 93 891 20 61 (superior)
IOC online (superior)

El curs CAS està reservat a les persones que
han obtingut la titulació de tècnic/a per
haver superat completament un cicle de
grau mitjà.

Informació general:

1.2.3.4.

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/acces-cicles
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4.4.2.

Requisits d’accés
A LA PROVA D’ACCÉS CFGM
Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen
més de 18 anys o bé els compleixen durant l'any natural en
què inicien la formació.
Quan hi ha un motiu justificat, també hi poden accedir les
persones que tenen més de 16 anys i les que els compleixen
durant l'any natural en què inicien la formació.

.................................................................................................
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PREPARACIÓ
PROVA D'ACCÉS
ALS CICLES
DE GRAU MITJÀ
I
DE GRAU SUPERIOR

A LA PROVA D’ACCÉS CFGS
• Per presentar-se a la prova d’accés a qualsevol cicle de grau
superior cal tenir 19 anys com a mínim (o complir-los l’any
en què es fa la prova).
• Les persones que tenen 18 anys (o els compleixen l’any en
què fan la prova) i tenen un títol de tècnic es poden
presentar a la prova d’accés a un cicle de grau superior
relacionat amb el cicle de grau mitjà superat. Aquestes
persones poden demanar l'exempció de la part específica i llavors només han de fer la part comuna de la
prova.
• Les persones que acreditin, com a mínim, un any
d’experiència laboral que es correspongui amb els estudis
que vulguin cursar, han de demanar al Departament
d'Ensenyament l'exempció de la part específica de la prova
d’accés. Per altres motius d’exempció de la part específica, cal consultar la web del Departament.
La superació de la prova no garanteix una plaça escolar i
s’haurà de fer la preinscripció en els centres dins dels terminis
establerts.

5.6.78. .9.10.11.

OPCIONS FORMATIVES SENSE L’ESO > 4.4. ACCÉS ALS CICLES DE GRAU MIG I GRAU SUPERIOR > 4.4.2. PREPARACIÓ PROVA D’ACCÉS... •

4.4.2.

PREPARACIÓ
PROVA D'ACCÉS
ALS CICLES
DE GRAU MITJÀ
I
DE GRAU SUPERIOR

La sol·licitud es presentarà en el registre telemàtic a través
de la pàgina web del Departament d’Ensenyament. També
es pot presentar per alguna de les diferents vies que preveu
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment.
Dates de les proves
• Cicles de Grau Mitjà: 9 de maig de 2018.
• Cicles de Grau Superior: 16 (part comuna) i
17 (part específica) de maig de 2018.

1.2.3.4.

.................................................................................................

Inscripcions a les proves
de Grau Mitjà i Grau Superior
La inscripció a les proves d’accés, tant a Grau Mitjà com a Grau
Superior és del 13 al 22 de març de 2018.
L’últim dia de pagament és el 23 de març abans de les 22
hores.
Presentació de la documentació al centre: del 9 al 17 d'abril de
2018 (en horari d’atenció al públic).
Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos:
CFGM: a partir del 19 d’abril de 2018.
CFGS: a partir del 23 d’abril de 2018.
Presentació de la documentació complementària al centre (en
horari d’atenció al públic):
CFGM: del 20 al 24 d’abril de 2018
CFGS: del 24 al 26 d’abril de 2018
Llista definitiva d'admesos i exclosos:
CFGM: a partir del 26 d’abril de 2018.
CFGS: a partir del 30 d’abril de 2018.

Directori de Centres

Centres

Ajuntament de Masquefa CTC
[Masquefa]
Tel. 93 772 78 28

CFGM

Ajuntament de Capellades
[Capellades]
Tel. 93 801 10 01

Ajuntament de Masquefa
[Masquefa]
Ajuntament de Capellades
[Capellades]

CFA Anoia
[Igualada]
Tel. 93 804 37 10
CFA Martorell
[Martorell]
Tel. 93 775 48 34

CFGS
Ajuntament de Masquefa
[Masquefa]

Institut Obert de Catalunya (IOC)
Tel. 93 347 61 00 (Departament d’Educació)
http://ioc.xtec.cat/educacio/

CFA Anoia
[Igualada]
CFA Martorell
[Martorell]
Acadèmia Igualada
[Igualada]
IOC
Modalitat online
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4.5.

Condicions d’accés:
Tenir 18 anys, com a mínim, el dia de la prova.
La prova s’estructura en tres parts:
ÀMBIT DE LA COMUNICACIÓ
Durada màxima: 4 hores, no es permet l’ús de diccionaris.
Matèries:
• llengua catalana i literatura
• llengua castellana i literatura i
• llengua estrangera (anglès o francès)
ÀMBIT CIENTIFICOTECNOLÒGIC
Durada màxima: 3 hores, es permet l’ús de calculadora
bàsica no programable i no implementada en aparells
de comunicació o reproducció.
Matèries:
• ciències de la naturalesa
• matemàtiques
• tecnologies i
• aspectes relacionats amb la salut i el medi ambient
ÀMBIT SOCIAL
Durada màxima: 2 hores.
Matèries:
• ciències socials
• geografia i història
• educació per a la ciutadania
• aspectes d’educació visual i plàstica
• música
Consultar convalidacions a la pàgina web:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/
proves/proves-lliures-obtencio-titols/
obtencio-geso-mes-18-anys/

1.2.3.4.
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PROVES LLIURES
DEL
GRADUAT
D’EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA
OBLIGATÒRIA

Terminis d’inscripció
Es realitzen dues convocatòries anuals de la prova
PRIMERA CONVOCATÒRIA
Termini: de l’1 de febrer (a partir de les 9 h)
al 10 de febrer de 2019
Prova: 7 i 8 de març de 2019
• Qualificacions provisionals:
a partir del 28 de març de 2019
• Presentació de reclamacions:
del 29 de març al 4 d’abril de 2019
• Definitives:
a partir del 3 d’abril de 2019
SEGONA CONVOCATÒRIA
Termini: del 30 de setembre (a partir de les 9 h)
al 6 d’octubre de 2019
Prova: 7 i 8 de novembre de 2019
• Qualificacions provisionals:
a partir del 21 de novembre de 2019
• Presentació de reclamacions:
del 22 al 26 de novembre de 2019
• Definitives:
a partir del 27 de novembre de 2019
Centres on realitza la prova
L’oferta de centres es pot reduir o ampliar
en funció de la inscripció.
Consulta el web:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveistramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/
obtencio-geso-mes-18-anys/centres/
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ENSENYAMENTS
ARTÍSTICS

1.2.3.4.5.
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MÚSICA

Els ensenyaments artístics tenen com a finalitat proporcionar a l’alumnat una formació artística de qualitat i garantir la qualificació dels
futurs professionals de la música, la dansa, l’art dramàtic, les arts plàstiques i el disseny.

Aquests centres poden ser tant de titularitat pública com
privada.
Els ensenyaments impartits en aquestes escoles no condueixen a l’obtenció de títols amb validesa acadèmica o professional. No obstant això, aquestes escoles poden preparar
l’alumnat per a l’accés als graus professionalitzadors.
• Conservatoris
Són centres públics que imparteixen ensenyaments
musicals de grau professional, que condueixen a una
titulació amb validesa acadèmica oficial.
• Centres professionals
Són centres de titularitat privada que imparteixen
ensenyaments musicals de grau professional, que
condueixen a una titulació amb validesa acadèmica
oficial.
• Centres superiors
Aquests centres poden ser tant de titularitat pública
com privada. Imparteixen ensenyaments musicals de
grau superior. En finalitzar aquests estudis s’obté una
titulació equivalent, a tots els efectes, a una llicenciatura o grau universitaris.
• Centres integrats
Són centres que integren els ensenyaments de règim
general (educació primària, secundària i batxillerat) amb
els ensenyaments de música i/o dansa.

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS > 5.1. MÚSICA
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5.
5.1.

Estructura
Els estudis de música comprenen tres etapes: ensenyaments
elementals, de grau professional i de grau superior.
Especialitats
Àrea d’instruments de l’orquestra:
arpa, clarinet, fagot, flauta travessera, oboè, saxofon,
trompa, trompeta, trombó, tuba, percussió, violí, viola,
violoncel i contrabaix.
Àrea d’instruments polifònics:
acordió, guitarra, piano, orgue.
Àrea d’instruments
de la música moderna i el jazz:
guitarra elèctrica i baix elèctric.
Àrea d’instruments de la música antiga excepte orgue:
clavicèmbal, flauta de bec, instruments de corda polsada
del renaixement i del barroc, viola de gamba.
Àrea d’instruments tradicionals:
flabiol i tamborí, tenora, tible i instruments de pua.
Àrea de cant:
cant.

Més informació a:
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/musica
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5.3.

CICLES FORMATIUS
D’ARTS PLÀSTIQUES
I DISSENY

1.2.3.4.5.

La tipologia de centres d’ensenyament de dansa és la següent:
• Escoles de dansa
Els ensenyaments impartits en aquestes escoles no
condueixen a l’obtenció de títols amb validesa
acadèmica o professional. No obstant això, aquestes
escoles poden preparar l’alumnat per a l’accés a nivells
professionalitzadors. Aquests centres poden ser tant de
titularitat pública com privada.
• Conservatoris
Són centres públics que imparteixen ensenyaments
professionals i superiors de dansa i en donen una
titulació oficial.
• Centres privats autoritzats
Són centres de titularitat privada que imparteixen els
ensenyaments de grau professional de dansa i en donen
una titulació oficial.
• Centres integrats
Són centres que integren els ensenyaments de règim
general (educació primària i secundària) amb els
ensenyaments de dansa.

...................................................................................

DANSA

...................................................................................

5.2.

Es fonamenten en dos tipus d’oferta formativa: una de reglada
i una no reglada.
L’objectiu dels estudis de dansa és proporcionar a l’alumnat
una formació de qualitat, i alhora garantir la formació dels
futurs i futures professionals.

Estructura
Els estudis de dansa comprenen tres etapes: els ensenyaments
no reglats, que s’imparteixen en escoles de dansa, els ensenyaments de grau professional i els ensenyaments de grau
superior.
Ensenyaments professionals:
Dansa clàssica
Dansa contemporània
Dansa espanyola
Ensenyaments superiors:
Pedagogia de la dansa
Coreografia i tècniques
d’interpretació de la dansa

Més informació a:
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/dansa

Per accedir als cicles formatius d'ensenyaments artístics cal tenir el títol de Graduat en Educació
Secundària Obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) per a Grau Mitjà i Batxillerat (o equivalent)
per a Grau Superior. Les persones que no compleixen aquest requisit han de superar una prova general
d'accés. A més a més, en ambdós casos, cal superar la prova específica d'accés per a acreditar aptituds.
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5.4.

ENSENYAMENTS
ARTÍSTICS SUPERIORS:
MÚSICA, ART DRAMÀTIC, DANSA,
CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ
DE BÉNS CULTURALS I DISSENY

Accés:
•XBatxillerat o equivalent.
•XProva de maduresa en relació als objectius del batxillerat i
prova específica d’accés per als majors de 19 anys que no
posseeixin els requisits anteriors.
•XA Música i Dansa, el títol professional compta en la
qualificació final de la prova.
•XReserva de places d’accés directe als ensenyaments de
Disseny i Conservació i Restauració de béns culturals per a la
titulació de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny.
•XLa prova específica d’accés es realitza en els diferents
centres. La seva validesa és anual.

CENTRES D’ENSENYAMENTS
ARTÍSTICS SUPERIORS A CATALUNYA
Públics
ESCRBC Escola Superior de Conservació
i Restauració de Béns Culturals
de Catalunya.
www.acesea.es
ESDAP Escola Superior de Disseny
i d'Arts Plàstiques.
www.gencat.cat/ensenyament/
esdap/
ESMUC Escola Superior de Música
de Catalunya
www.esmuc.cat
CSD
Conservatori Superior de Dansa
de l'Institut del Teatre
ESAD
Escola Superior Art Dramàtic
de l'Institut del Teatre
http://www.institutdelteatre.cat/
Privats
• Centre autoritzat d'ensenyaments artístics
superiors de Música Conservatori del Liceu.
• Centre autoritzat d'ensenyaments artístics
superiors de Música Taller de Músics.
• Centre autoritzat d'ensenyaments artístics
superiors de Disseny Felicidad Duce.
• Centre autoritzat d'ensenyaments artístics
superiors de Disseny IED.
• Centre autoritzat d'ensenyaments artístics
superiors d’Art Dramàtic Eolia.
• Centre autoritzat d'ensenyaments artístics
superiors de Música Jam Session
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CENTRES D’ENSENYAMENTS
ARTÍSTICS MUSICALS A LA ZONA
• Conservatori de Música
Mestre Joan Just i Bertran
[Igualada]
Tel. 93 804 41 55
• Esc. de Música Municipal de Martorell
[Martorell]
Tel. 93 775 19 48
• Esc. de Música de Capellades
[Capellades]
Tel. 93 801 33 55
http://www.escolademusicadecapellades.com/
• Aula Municipal de Música
Maria Escolà i Cases
[Piera]
Tel. 93 776 21 37
http://www.aulamusicapiera.cat/
• Centre d'Estudis Musicals
Cal Maristany
[Hostalets de Pierola]
Tel. 93 771 21 50
http://cemmaristany.blogspot.com.es/
• Aula de Música de Masquefa
[Masquefa]
Tel. 93 772 68 61t
http://www.masquefa.cat

.............................................................................................
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ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS:
ART DRAMÀTIC
• Direcció d’escena i dramatúrgia
• Escenografia
• Interpretació
CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ
DE BÉNS CULTURALS
• Béns arqueològics
• Document gràfic
• Escultura
• Pintura
ENSENYAMENTS SUPERIORS DE DANSA
• Pedagogia de la dansa
• Coreografia i tècniques d’interpretació
de la dansa
DISSENY
• Disseny gràfic
• Disseny d’interiors
• Disseny de producte
• Disseny de moda
ENSENYAMENTS SUPERIORS DE MÚSICA
• Composició
• Direcció
• Interpretació
• Musicologia
• Pedagogia
• Producció i gestió
• Sonologia

Adaptats a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior i equivalents a tots els efectes als Graus i Màsters universitaris. Quatre
cursos de durada: 240 crèdits ECTS. Comprenen matèries de
formació bàsica, obligatòries d’especialitat, optatives,
pràctiques externes i treball final.
Prova específica d’accés. S’imparteixen en centres públics
d’ensenyaments superiors o en centres privats autoritzats.
Cada centre elabora el seu propi pla d’estudis que és sotmès a
un procés de verificació externa prèvia a l’aprovació pel
Departament d’Ensenyament.

TEATRE I DANSA A NIVELL AMATEUR
A LA ZONA
• Escola de Dansa
del Consell Comarcal de l’Anoia
[Igualada]
Tel. 93 804 50 50
http://www.anoia.cat/escoladedansa/
• Escola de teatre de Piera
[Piera]
Tel. 93 776 15 65
http://www.escoladeteatredepiera.com/
• Grup de Teatre de ca n’Aguilera
[Piera]
Tel. 93 776 03 00
http://anoiacultura.cat/
entitats-culturals/teatre/
grup-de-teatre-ca-n-aguilera
• Grup Teatral de Capellades
[Capellades]
Tel. 607 68 74 54
http://www.anoiacultura.cat/
entitats-culturals/teatre/
grup-teatral-de-capellades
• Grup de Teatre Teatreurus de Masquefa
[Masquefa]
Tel. 636 91 42 37
http://www.anoiacultura.cat/
entitats.culturals/teatre/
grup-de-teatre-teatrerus
• Aula de Teatre de L’Alzinar
[Masquefa]
Tel. 93 772 68 61
http://lalzinar.wordpress.com/
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6.

ENSENYAMENTS
ESPORTIUS
Requisits d'accés
als ensenyaments esportius

mitjà
➜ Grau
Primer nivell
Per accedir al primer nivell de grau mitjà d'ensenyaments
esportius cal tenir el títol de graduat o graduada en educació
secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics). Les
persones que no compleixen aquest requisit han de superar
una prova general d'accés al grau mitjà dels ensenyaments
esportius. A més a més, en ambdós casos, cal superar la prova
específica d'accés de l’especialitat esportiva, si n'hi ha.
Per poder fer la prova general d’accés cal tenir 17 anys o
complir-los l’any de realització de la prova.
Segon nivell
Per accedir al segon nivell de grau mitjà cal haver superat el
primer nivell de la mateixa modalitat, disciplina o especialitat
esportiva i la prova específica, si n'hi ha.

Més informació a:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves
superior
➜ Grau
Per accedir al grau superior cal tenir el títol de tècnic o tècnica
de l’especialitat esportiva corresponent, estar en possessió del
títol de batxiller (o equivalent a efectes acadèmics) i, en els
casos en què s'estableixi, superar la prova de caràcter específic
o acreditar els mèrits esportius corresponents de la modalitat
o especialitat.

1.2.3.4.5.6.

ENSENYAMENTS ESPORTIUS

CENTRES D’ENSENYAMENTS ESPORTIUS
• Institut Milà i Fontanals
[Vilafranca del Penedès]
Tel. 93 817 20 18
• Escola Joviat
[Manresa]
Tel. 93 872 69 88
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7.

HOMOLOGACIÓ
DE TÍTOLS ESTRANGERS
Homologar títols i estudis de sistemes educatius estrangers amb els títols equivalents espanyols no
universitaris vol dir reconèixer la seva validesa oficial a Espanya. L'homologació suposa el reconeixement del
grau acadèmic corresponent, habilita per continuar estudis d'un altre nivell educatiu espanyol i implica el
reconeixement dels efectes professionals inherents al títol espanyol de referència.

Assessorament

Webs d’interès

Tant l'homologació com la convalidació la poden sol·licitar ciutadans espanyols o estrangers que hagin
cursat estudis o hagin obtingut un títol oficial o oficialment reconegut d'un sistema educatiu
estranger; també les poden sol·licitar els qui hagin cursat estudis en centres autoritzats per impartir ensenya ments de sistemes educatius d'altres països a Espanya.

1.2.3.45.
. 6. 7.

Estudiar a Catalunya
http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio
UNED
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1303994&_dad=portal&schema=PORTAL
Ministeri d’educació
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/gestion-titulos.html

L’Associació Atlàntida ofereix de manera gratuïta assessorament sobre totes les gestions, tràmits, passes
del procés d'homologació i convalidació per a persones nouvingudes.
https://atlantidamigra.org/

Tel. 93 268 22 22

Oficina Jove de l’Anoia - Assessoria Acadèmica
Pl. Sant Miquel, 5 - 08700 Igualada
www.anoiajove.cat
anoia@oficinajove.cat
Tel. 93 805 15 85 - 679 964 669 (whatsapp)

L’HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ESTRANGERS

8.9.10.11.

8.

accés
al món
laboral

8.1.
GARANTIA
JUVENIL

8.2.
FORMACIÓ
OCUPACIONAL
(FO)

Què és?
La Garantia Juvenil és una iniciativa europea per reduir l’atur
juvenil. Aquest programa ofereix tres línies d’actuació als
joves inscrits: formacions, suport en l’ambit laboral i en
l’emprenedoria.
A qui va dirigida aquesta iniciativa?
El col·lectiu de joves susceptibles de rebre la Garantia Juvenil
s'ha delimitat de la manera següent: joves dels 16 als 29 anys
que actualment no estiguin treballant ni formant-se (mirar els
requisits per comprovar els períodes mínims a complir). Es
tracta, doncs, d’un grup de població molt heterogeni que
inclou tant a joves amb escassa formació com a joves
altament qualificats.

Com donar-se d’alta
al sistema de Garantía juvenil?
Hi ha tres vies per accedir-hi:
• Mitjançant usuari i contrasenya
• Mitjançant DNI electrònic
(per a majors de 18 anys)
• Amb certificat electrònic

Tota la informació sobre el sistema es pot trobar a la pàgina
web
www.garantiajuvenil.gencat.cat/ca/inici

Què és?
Són programes formatius teòric-pràctics que tenen per finalitat
millorar la qualificació professional i/o capacitat d’inserció laboral
mitjançant la consecució i el perfeccionament de les competències professionals.
Es caracteritzen per tenir una oferta formativa d’especialitats
molt àmplia i la possibilitat, en alguns casos, de realitzar
pràctiques a empreses.

Condicions d’accés:
Prioritàriament estar a l’atur i inscrit a l’oficina de treball de la
Generalitat de Catalunya. I els requisits que es determinin en
cada especialitat.
Inscripcions:
L’oferta dels centres que realitzen FO al territori no té una
data fixa d’inscripcions. Cal trucar als centres directament i
demanar informació.

Aquestes accions es porten a terme mitjançant els Centres
d’Innovació i Formació Ocupacional (CIFO), el Servei
d’Ocupació i dels centres col·laboradors en matèria de Forma ció Professional Ocupacional, públics o privats.

1.2.3.4.5.6.7. 8.
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Per obtenir suport a la inscripció i més informació, els joves
poden adreçar-se al seu punt d’informació juvenil de referència o es poden posar en contacte amb la tècnica impulsora de
la Garantia Juvenil de l’Anoia enviant un correu a:
garantiajuvenil@anoiajove.cat o
anoia@oficinajove.cat
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Més informació al Servei d’Ocupació de
Catalunya i als Serveis Locals d’Ocupació.
www.oficinadetreball.cat
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8.3.

SERVEIS TET I
SERVEIS LOCALS D’OCUPACIÓ

Ajuntament dels Hostalets de Pierola
Tècnic referent: Maria Soldan
(Consell Comarcal de l’Anoia)
Ajuntament de Masquefa
Tècnica referent: Núria Peiez
Centre Tecnològic Comunitari · CTC
Ajuntament de Piera
Tècnica referent: Anna Bosch
Centre de Serveis La Bòbila
Ajuntament de la Pobla de Claramunt
Tècnica referent: Cristina Sánchez
Ajuntament de Vallbona d’Anoia
Tècnica referent: Maria Soldan
(Consell Comarcal de l’Anoia)

1.2.3.4.5.6.7. 8.

SLO - SERVEIS LOCALS D’OCUPACIÓ
Si el teu objectiu és trobar una feina (o trobar una altra de
millor) t’has d’adreçar al servei d’ocupació del teu municipi.
En aquest servei trobaràs:
• Informació, orientació i assessorament
personalitzat
• Ofertes de feina
• Adreces d’empreses
• Plànols de les poblacions properes
• Horaris de transport públic
• Connexió gratuïta a Internet
per la recerca de feina
• Tallers de tècniques de recerca de feina
• Informació per a nous emprenedors/es
Ajuntament de Masquefa
Insertora Laboral: Cristina Branera
Centre Tecnològic Comunitari · CTC
Ajuntament dels Hostalets de Pierola i Vallbona d’Anoia
Tècnica referent: Eva Sola
(Consell Comarcal de l’Anoia)
Insertora laboral juvenil: Rut Lloret
(Consell Comarcal de l’Anoia)
Insertora laboral adults: Laia Pascual
Ajuntament de Piera
Insertora Laboral: Montserrat Martín
Centre de Serveis La Bòbila
Ajuntament de Capellades
Insertora Laboral: Eva Salgado
Ajuntament de La Pobla de Claramunt
Insertora laboral: Cristina Sánchez
Ajuntament de La Torre de Claramunt
Insertora laboral: Eva Salgado
Ajuntament de Vallbona
Insertora laboral: Rut Lloret
(Consell Comarcal de l’Anoia)
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Ajuntament de Capellades
Tècnic referent: Joan Xaus

.................................................................................................

SERVEIS TET – TRANSICIÓ ESCOLA TREBALL
Cada ajuntament disposa d’un servei de Transició Escola
Treball (TET) on s’ofereix orientació professional amb una
persona referent que atendrà els teus dubtes i t’acompanyarà
durant el teu trànsit de l’educació al món laboral. Pots
adreçar-te sempre que tinguis dubtes per a prendre decisions
sobre estudis, cursos, beques, matrícules, com fer un currícu lum, ofertes de treball, etc.

www

Webs relacionades amb el treball
Departament de treball
www.gencat.net/treball

Servei d’Ocupació de Catalunya SOC
www.oficinatreball.net
Diputació de Barcelona-Serveis Locals d’Ocupació
www.diba.cat/slo
Borsa de treball per persones amb discapacitat
www.discapnet.es

!
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EMPRENEDORIA
I EMPRESA
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Serveis que ofereix:
Una atenció individualitzada i personalitzada
Per la creació d’empreses es tracta individualment
cada cas oferint un itinerari personalitzat d’informació, orientació, assessorament, formació i suport
a la consolidació a través de les entitats locals
col·laboradores del servei.
Assessorament
S’ajuda a la persona a analitzar la viabilitat de la seva
idea i se li assessora en el procés d’elaboració del Pla
d’empresa que li serà útil per planificar i pensar
anticipadament en el nou negoci.
El Pla d’empresa serveix també per presentar el
projecte a d’altres persones: per obtenir finançament, convèncer inversors, aconseguir condicions
més favorables amb proveïdors, establir acords i
aliances, etc.
Formació
A través de la xarxa d’entitats es pot accedir a cursos
de formació especialitzada en habilitats, planificació
i gestió empresarial per augmentar les possibilitats
d’èxit de l’empresa.
Consolidació
Durant els tres anys posteriors a la creació de
l’empresa, es pot optar a seguir plans de seguiment
per part de personal tècnic especialitzat per ajudar a
la persona en la consolidació de la seva empresa i a
millorar el seu potencial de creixement.
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Aquest servei es presta mitjançant la xarxa formada per
entitats locals amb coneixements, capacitat i experiència per
prestar aquest suport. Les entitats abasten el conjunt del
territori català i adapten les seves actuacions a la realitat
social i econòmica del seu entorn.

.................................................................................................

Quan ens decidim a crear una empresa ens sorgeixen, de cop,
moltes preguntes. Malgrat que tinguem la idea força clara,
sovint no sabem per on començar. Els Centres de Serveis a les
Empreses ofereixen un servei de creació d’empreses que
respon a aquestes preguntes i orienta a la persona emprenedora en tot el procés de creació de la seva empresa i se li
informa sobre el conjunt de serveis, ajuts i recursos que es
poden oferir.

Ajuntaments del territori /
Centres de Serveis a les Empreses:
Ajuntament de Masquefa
CTC viver d’empreses
ctc.viver@masquefa.net
www.ctc.masquefa.net/viver
Ajuntament de Piera
cuartiellaba@ajpiera.cat
empresaiocupacio@ajpiera.cat
Ajuntament de Vilanova del Camí
peeconomica@vilanovadelcami.cat
Ajuntament d’Igualada
IG-Nova – Empresa
ignovaempresa@aj-igualada.net
ignovatecnoespai@aj-igualada.net
Consell Comarcal de l’Anoia
mgallego@anoia.cat
info@anoiaproject.com

!
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SERVEI D’ASSESSORAMENT
I RECONEIXEMENT ACADÈMIC
EN LA

FORMACIÓ
PROFESSIONAL
RECONEIXEMENT ACADÈMIC DELS APRENENTATGES
ASSOLITS MITJANÇANT L’EXPERIÈNCIA LABORAL
O EN ACTIVITATS SOCIALS
Les persones amb experiència laboral o en activitats socials poden
fer un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits
relacionats amb un determinat cicle formatiu. Cal estar en
possessió d'un informe d'assessorament per poder fer el
reconeixement.
Per poder accedir al reconeixement cal tenir com a mínim 18
anys i acreditar una experiència laboral o en activitats socials
d'almenys 2 anys en el sector.
Al finalitzar el procés, la persona rep un certificat oficial on
hi consten els crèdits o unitats formatives que s'han pogut
reconèixer. Amb aquest certificat, si la persona té els requisits
d'accés als cicles formatius, pot realitzar un cicle formatiu amb
la convalidació de tots aquells crèdits reconeguts.
On es pot fer
Aquest servei es porta a terme als centres educatius. Podeu
consultar els centres educatius que l'ofereixen i de quines
famílies professionals assessoren a la web del Departament
d’Ensenyament.
Al web del centre escollit es pot trobar la informació i la
sol·licitud telemàtica per demanar el servei d'assessorament.
Només es pot fer una única sol·licitud i per formalitzar-la la
persona interessada ha de disposar d'una adreça de correu
electrònic per registrar-se.
Import del servei: 40€ els centres públics del Departament
d'Ensenyament.
La resta de centres educatius han de fer públic el preu d'aquest
servei al seu web.

........................................................................................
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SERVEI D’ASSESSORAMENT
EN LA FORMACIÓ PROFESSIONAL
Aquest procés està destinat a totes aquelles persones que
tenen una experiència laboral o formació prèvia en un àmbit i
vulguin obtenir un diagnòstic de les seves possibilitats
formatives i de promoció professional, i conèixer
l'itinerari formatiu i professional més adequat per aconseguir
l'objectiu de qualificació proposat.
L'assessorament finalitza amb un informe d'assessorament, requisit necessari per a fer la inscripció en el
procés de reconeixement acadèmic dels aprenentatges
assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats
socials.
El servei es realitza a través dels centres educatius i cada
centre assessora sobre unes famílies professionals determinades. En cada convocatòria que s'obra, s'especifica també per a
quines famílies professionals es pot sol·licitar l'assessorament.
El procés té una fase de preinscripció i després es publiquen les
llistes de persones admeses. A la web del centre s'informa dels
tràmits a seguir una vegada la persona ha estat admesa al
servei.
Import del servei: 60€ en Centres Públics del Departament
d’Ensenyament.
La resta de Centres Educatius han de fer públics el preu
d’aquest servei al seu web.

Criteris d'admissió
Els centres públics del Departament d'Ensenyament ordenen
les sol·licituds de major a menor edat dels sol·licitants, i de
més a menys experiència laboral o activitats socials relacionades amb el cicle formatiu.
Per a la resta de centres, cada centre educatiu estableix els
criteris propis d'admissió.
Publicació de llistes de persones admeses
Cada centre publica, a través del web, la llista de persones
admeses en un termini màxim de 7 dies lectius després de la
finalització del termini de presentació de sol·licituds.
Al web del centre s'informa dels tràmits que cal fer un cop la
persona interessada ha estat admesa així com la documentació que cal aportar.
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Per a més informació consultar a:
Institut Milà i Fontanals [Igualada]
Tel. 93 805 57 50
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ACREDITA’T
· Cal justificar com a mínim 3 anys d'experiència laboral
(2.000 hores treballades, 250 dies) o 300 hores de
formació.
· L'experiència o formació ha d'haver tingut lloc en els
últims 10 anys.
Si es compleixen els requisits i hi ha un procés obert, la persona
interessada primer s'ha de preinscriure al procés, després ha de
presentar tota la documentació necessària i finalment es
publiquen les llisten d'admesos i exclosos i l'assignació del
centre on haurà de realitzar l'acreditació. És molt important
realitzar tots els tràmits dins del període preestablert.

ETAPES DE L'ACREDITACIÓ
L'acreditació de competències consta de tres etapes:
• Assessorament
L'assessor o assessora ajuda a la persona a identificar
totes les competències que té i l'assessora sobre si és
millor seguir amb el procés d'avaluació o realitzar una
formació complementària.
• Avaluació
L'aspirant demostra que té les competències que vol
acreditar. Demostra la competència professional relacionada amb la unitat de competència. Depenent del que es
vulgui acreditar, la forma d'avaluació és una o una altra.
• Acreditació de competències
L'aspirant rep la certificació oficial de cada unitat que ha
pogut acreditar. Se li proporciona també un informe
d'orientació i itinerari formatiu.

................................................................................................
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Les persones, al llarg de la seva trajectòria professional, van
assolint una sèrie de competències professionals de les
quals no en tenen un reconeixement oficial. L'Acredita't és un
procés que permet obtenir un certificat oficial de totes aquelles
competències adquirides a través del lloc de treball, la pràctica i
experiència professional i també de les vies no formals de
formació.
La qualificació professional és el conjunt de competències
(coneixements i capacitats) vàlids per l'exercici d'una activitat
laboral que pot adquirir-se a través de la formació o
l'experiència laboral. El procés Acredita't reconeix aquelles
competències o unitats de competència que la persona
posseeix i al final del procés s'obté, una certificació que pot
arribar a ser un certificat professional i fins i tot un títol de
formació professional (o ambdues coses).
De forma periòdica s'obren processos per poder acreditar les
competències. Aquests processos, a banda de tenir un calendari
fixat que l'aspirant haurà de seguir, no sempre s'obren per a
totes les famílies professionals o titulacions. En cada procés que
es convoca s'especifica també quins són els àmbits professionals que es convoquen.
Abans d'iniciar el procés, és recomanable que la persona faci el
pas previ (no obligatori) d'informació i orientació amb la
finalitat de poder acreditar el màxim de competències.
Per poder participar en el procés d'acreditació, cal complir amb
els següents requisits:
• Nacionalitat espanyola (o certificat de registre ciutadania
comunitària; o targeta familiar de ciutadà de la UE; o
autorització de residència o residència i treball a
Espanya).
• 20 anys complerts a la fi del termini de preinscripció.
• Experiència laboral o haver fet formació:
· L'experiència laboral, de voluntari o becari ha d'estar
relacionada amb el que es vol acreditar.

CERTIFICAT D'ACREDITACIÓ
El certificat d'acreditació que s'obté al finalitzar el procés és un
títol oficial on hi consten totes les unitats de competència que
ha pogut demostrar la persona.
A més, aquest certificat pot servir per a l'obtenció d'un títol de
formació professional o d'un certificat de professionalitat.
Per poder obtenir un títol de formació professional,primer de tot, la persona ha de tenir els requisits acadèmics
d'accés als cicles formatius. Si és així, les diferents unitats de
competència acreditades es poden convalidar de forma parcial
amb els mòduls professionals del cicle formatiu. Fent que
l'alumne hagi de cursar únicament aquells mòduls professionals
que no hagi pogut acreditar.
Per poder obtenir un certificat de professionalitat, cal que
s'hagin obtingut totes les unitats de competència corresponents a
aquest certificat. Si és així, aquest es pot expedir a través del SOC.
Per iniciar el procediment d'acreditació, les persones interessades a participar-hi han d'emplenar telemàticament la sol·licitud
de preinscripció a l'Oficina Virtual de Tràmits (OVT).
Més informació a:
http://acreditat.gencat.cat/ca
O al punt d’informació
i orientació de la nostra comarca:
Servei d'Orientació Professional
d'Ig-nova Ocupació
c/ Lleida, 78 · 08700 Igualada
Tel. 93 805 57 10
serveiorientacio@aj-igualada.net
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ALTRES
ENSENYAMENTS

Tots els ajuntaments
que formen part de la xarxa
realitzen diferents activitats formatives.
Informació, dates i preus al web:
www.xarxatetanoiasud.com
o als webs dels Ajuntaments de la Xarxa
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INFORMACIONS D’INTERÈS

Portal jove de l’Anoia
www.facebook.com/anoiajove
Consorci de Normalització Lingüística
www.cpnl.cat
Espai de noves ocupacions
www.porta22.com
Informació sobre sortides que hi ha després de l’ESO
http://www.educaweb.cat/continguts/
educatius/seguir-estudiants
Igualtat de gènere
www.gencat.net/icdona
Federació ECOM.
Serveis laborals per a persones amb discapacitat física
www.ecom.es
Xarxa TET Anoia Sud
www.xarxatetanoiasud.com
Casal de Joves-Masquefa.
Punt d’informació juvenil
www.rojopuntjove.com
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Centre Tecnològic i Comunitari de Masquefa-CTC
www.ctc.masquefa.net
Cau Jove - La Pobla de Claramunt
Punt d’informació Juvenil
www.facebook.com/cau.jove.3
Espai d’entitats - Piera
piera.espaijove@ajpiera.cat
Piera educa
www.pieraeduca.cat
PIDCES Vallbona
(Punt d’informació i dinamització
als centres d’ensenyament secundari)
esola@anoiajove.cat
Espai Jove Vallbona
@espaijovevallbona
PIJ Hostalets de Pierola
(Punt d’Informació Juvenil)
esola@anoiajove.cat
PIDCES Capellades
(Punt d’informació i dinamització
als centres d’ensenyament secundari)
lsegura@anoiajove.cat
PIDCES Piera
(Punt d’informació i dinamització
als centres d’ensenyament secundari)
svalls@anoiajove.cat
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Oficina Jove Anoia
www.anoiajove.cat

................................................................................................

Consell Comarcal de l’Anoia
www.anoia.cat

BEQUES I AJUTS
Ministerio de educación, cultura y deporte
http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/
Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya
www.gencat.cat/ensenyament

AJUNTAMENTS
DE LA XARXA TET
ANOIA SUD
Ajuntament de Cabrera d’Anoia
Tel. 93 774 90 17 · www.cabrera.cat
Ajuntament de Capellades
Tel. 93 801 10 01 · www.capellades.cat
Ajuntament dels Hostalets de Pierola
Tel. 93 771 21 12 · www.elshostaletsdepierola.cat
Ajuntament de Masquefa
Tel. 93 772 50 30 · www.masquefa.cat
Ajuntament de Piera
Tel. 93 778 82 00 · www.viladepiera.cat
Ajuntament de la Pobla de Claramunt
Tel. 93 808 60 75 · www.lapobladeclaramunt.cat
Ajuntament de la Torre de Claramunt
Tel. 93 801 03 29 · www.latorredeclaramunt.cat
Ajuntament de Vallbona d’Anoia
Tel. 93 771 80 02 · www.vallbonadanoia.cat
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