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CIRCUIT D ’ ORIENTACIÓ 
formativa 

EDUCACIÓ 
SECUNDÀRIA 
OBLIGATÒRIA 

BATXILLERAT 
Ciències i tecnologia 

Humanitats i C.socials 

CICLES FORMATIUS DE 
GRAU MITJÀ (CFGM) 
Formació professional 

CICLES FORMATIUS DE 
GRAU SUPERIOR (CFGS) 

Formació professional 

PROGRAMES DE  
FORMACIÓ  
I INSERCIÓ 

 

PROVES 
D’ACCÉS 
A CFGM 

A més, si has fet la inscripció a la Garantia Juvenil pots optar als programes que t’ofereix. 
Els trobaràs detallats a la pàgina següent. 

Curs d’accés a Grau Mitjà (CAM) 
 
 



GARANTIA JUVENIL 

PER A PODER ACCEDIR A MÉS INFORMACIÓ SOBRE LA GARANTIA JUVENIL 
  garantiajuvenil.gencat.cat  

 bdv.cat/esbarbera  



GARANTIA JUVENIL 

PROGRAMA INTEGRAL Acció d’orientació, formació i inserció laboral i/o formativa.  
La formació és en l’especialitat d’activitats auxiliars en vivers, 
jardins i centres de jardineria (amb titulació corresponent al 
certificat de professionalitat de nivell 1). 
Adreçat a joves d’entre 16 i 29 anys.  
 
 
 
 

ACCIONS FORMATIVES 
A ALTRES MUNICIPIS 

Pots consultar l’oferta als següents enllaços:  
                             http://garantiajuvenil.gencat.cat 
 
 
 
 
 
 
 
                           Si necessites formació i experiència             

ACCIONS FORMATIVES QUE S’ESTAN REALITZANT A LA FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ 



PROGRAMES DE 
Formació i inserció  

PER A PODER ACCEDIR CAL COMPLIR AMB ELS REQUISITS SEGÜENTS 
 
 CONSTAR DEGUDAMENT INSCRIT/A EN EL REGISTRE DEL SISTEMA DE LA               

GARANTIA JUVENIL, PRÈVIAMENT A LA SEVA INCORPORACIÓ AL PROGRAMA 

 TENIR ENTRE 16 I 21 ANYS EN EL MOMENT D’INCORPORAR-SE AL PROGRAMA 

 NO HAVER OBTINGUT EL TÍTOL DE GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA          
OBLIGATÒRIA 

PROGRAMES DE FORMACIÓ  
I INSERCIÓ  
A BARBERÀ DEL VALLÈS 

AUXILIAR DE VIVERS I JARDINS 
POTS TROBAR MÉS INFORMACIÓ A:  
 
 
 
 
 
 
 
Fundació Barberà Promoció 
c/ Torre d'en Gorgs, 40 
Telèfon: 937192837 

PROGRAMES DE FORMACIÓ  
I INSERCIÓ  
A ALTRES MUNICIPIS 
 

 
Pots consultar l’oferta al següent enllaç: 
 queestudiar.gencat.cat 
 



CENTRE DE FORMACIÓ  
de persones adultes 

Oferta formativa 

ETAPA INSTRUMENTAL 
1r, 2n i 3r NIVELL 

Equivalent en FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES A  
L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
NIVELL 1:  adreçat a persones no alfabetitzades.  
NIVELL 2: adreçat a persones que volen consolidar les habili-
tats de nivell 1.  
NIVELL 3: adreçat a persones que vulguin consolidar i ampliar 
els seus coneixements anteriors.  

CURS D’ACCÉS A GRAU MITJÀ 
(CAM) 

CURS D’ACCÉS A GRAU MITJÀ adreçat a totes les persones que 
volen cursar un CFGM; que no posseeixen la titulació en ESO i 
que tenen o bé fan 17 anys l’any en què es matriculen. 

PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR cal complir 19 anys 
durant l’any natural en què es realitzarà la prova.  
A LA UNIVERSITAT PER MÉS GRANS DE 25 ANYS cal tenir 25 
anys l’any natural en què es realitzarà la prova i no haver supe-
rat les PAU (selectivitat). 
A LA UNIVERSITAT PER MÉS GRANS DE 45 ANYS cal tenir 45 
anys l’any natural en què es realitzarà la prova i no posseir cap 
titulació acadèmica que habiliti per accedir a la Universitat. 

ETAPA BÀSICA (GES) GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA adreçat a totes les per-
sones més grans de 18 anys que volen obtenir aquest títol. 
Consta de dos nivells:  
Per accedir directament al segon nivell o convalidar àmbits, cal 
passar una prova escrita o bé presentar l’historial acadèmic 
per poder justificar el nivell i realitzar les corresponents conva-
lidacions si s’escau.   
 



CENTRE DE FORMACIÓ  
de persones adultes 

Oferta formativa 

INFORMÀTICA COMPETIC INICIAL: adreçat a persones que tenen escasses 
competències digitals i té per objectiu que la persona s’iniciï en 
el domini elemental de les tecnologies de la informació i la  
comunicació.  
COMPETIC I: adreçat a persones que hagin superat el curs 
COMPETIC INICIAL o que acreditin els coneixements bàsics del 
nivell inicial. 
COMPETIC II: adreçat a persones que hagin superat o que acre-
ditin els coneixements del curs COMPETIC I. 
 

LLENGUA ESTRANGERA:  
ANGLÈS I FRANCÈS 

NIVELL 1 (NIVELL A1): nivell elemental per a persones que no 
tenen cap coneixement de la llengua.  
NIVELL 2 (NIVELL A1.2): parteix d’uns coneixements mínims per 
poder arribar a un ús funcional de la llengua en situacions quo-
tidianes i desenvolupar les quatre habilitats bàsiques: llegir, 
escriure, escoltar i parlar.  
NIVELL 3 (NIVELL A2): en acabar el curs l’alumnat ha de com-
prendre i usar expressions habituals, comunicar-se en  
situacions quotidianes i poder escriure sobre les seves  
experiències i aspectes del seu entorn.   
 

LLENGUA CASTELLANA PER A 
PERSONES NOUVINGUDES 

CASTELLÀ INICIAL: adreçat a persones que han arribat fa poc 
temps i/o tenen poques competències en llengua castellana.  
CASTELLÀ BÀSIC: adreçat a persones amb un domini mínim de 
la llengua castellana però que els hi manquen competències 
comunicatives i fluïdesa oral.  
 
 

POTS CONSULTAR TOTA L’OFERTA A  www.xtec.cat  



CICLES FORMATIUS  
 de grau mitjà 

BADIA DEL VALLÈS 
Institut Badia del Vallès   

- Gestió Administrativa - Tècnic en equips i instal·lacions elèctriques 
- Sistemes microinformàtics i xarxes 
BARBERÀ DEL VALLÈS 
Institut La Romànica   
- Planta química  
CASTELLAR DEL VALLÈS 
Institut de Castellar   
- Gestió administrativa 
- Producció agroecològica 
 

- Jardineria i floristeria 

CASTELLBISBAL 
Institut Castellbisbal   
- Sistemes microinformàtics i xarxes 
CERDANYOLA 
INS Jaume Mimó   
- Gestió administrativa - Activitats comercials 
- Soldadura i Caldereria                                                        - Conducció d’activitats físicoesportives  
MONTCADA I REIXAC 

Institut La Ferreria   
- Cures Auxiliars d’Infermeria - Sistemes microinformàtics i xarxes 
- Atenció a persones en situació de dependència 
PALAU SOLITÀ I PLEGAMANS 
Institut Ramon Casas i Carbó   
- Gestió administrativa 

Cal complir un dels requisits següents: 
 Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria, 
 Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar, 
 Tenir el títol per accedir a un cicle formatius de grau superior  
 Tenir el títol d'altres estudis equivalents a efectes acadèmics    
 Haver superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM) 
 Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP) 
 Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI) 
 Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys 
 
Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés.  
Per presentar-s'hi han de tenir, com a mínim, 17 anys l'any en què es fa la prova. 

- Operacions de laboratori 



CICLES FORMATIUS  

RIPOLLET 
Institut Lluís Companys   
- Atenció a persones en situació de dependència 
Institut Palau Ausit    
- Electromecànica de vehicles automòbils - Gestió administrativa 
- Instal·lacions elèctriques i automàtiques - Manteniment electromecànic 

  

RUBÍ 
Institut J.V. Foix 
Instal·lacions elèctriques i automàtiques 

  

Regina Carmeli 
- Cures auxiliars d’infermeria                                                     
- Conducció d’activitats  físicoesportives  
- Gestió administrativa 

 

Institut La Serreta 
- Atenció a persones en situació de dependència 
Institut l’Estatut 
-  Sistemes microinformàtics i xarxes   
Escola d’Art i Disseny EDRA  
- Serigrafia artística  
- Assistència al producte gràfic interactiu                                                                        

  

 

SANT CUGAT 
Institut Centre d’Alt Rendiment Esportiu   
- Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural 

Institut Leonardo da Vinci   
- Gestió administrativa - Activitats comercials 

- Instal·lacions de comunicacions - Atenció a persones en situació de dependència 

SABADELL 

Institut Agustí Serra i Fontanet   

- Gestió administrativa                - Preimpressió digital 

- Salvament i socorrisme            

 
Institut Castellarnau 

  

- Carrosseria   - Emergències sanitàries 

- Elaboració de productes alimentaris   - Electromecànica de vehicles automòbils 

- Farmàcia i parafarmàcia   - Cures auxiliars d’infermeria 

- Electromecànica de vehicles automòbils  
i industrials 

 

- Activitats comercials                - Instal·lacions elèctriques i automàtiques 

de grau mitjà 

- Perruqueria i cosmètica capil·lar 



SANTA PERPÈTUA DE LA MOGUDA 

Institut Estela Ibèrica   

- Activitats comercials 
- Atenció a persones en situació de dependència 

- Instal·lacions elèctriques i automàtiques 

TERRASSA 
Institut Cavall Bernat   

- Cuina i gastronomia - Serveis en restauració 

Institut de Terrassa   

- Planta quimica - Perruqueria i cosmètica capil·lar 

- Estètica personal i bellesa - Instal·lacions de telecomunicacions 

- Fabricació i ennobliment de productes tèxtils - Gestió administrativa 

- Operacions de laboratori - Confecció i moda 

Institut Montserrat Roig   

- Activitats comercials - Atenció a persones en situació de dependència 

Institut Nicolau Copèrnic   

- Sistemes microinformàtics i xarxes 

Institut Santa Eulàlia   

- Gestió administrativa - Instal·lacions elèctriques i automàtiques 

- Instal·lacions frigorífiques i de climatització - Vídeo discjòquei i so 

- Manteniment electromecànic - Instal·lacions de producció de calor 

 

CICLES FORMATIUS  
de grau mitjà 

SABADELL 
 
Institut de Sabadell 

  

- Sistemes microinformàtics i xarxes 
Institut Escola Industrial   
- Gestió administrativa  - Fusteria i moble 

- Gestió administrativa (àmbit jurídic) 
 

- Instal·lació i moblament 
- Manteniment electromecànic 
 

- Mecanització 
Institut Ribot i Serra   

- Atenció a persones en situació de dependència - Perruqueria i cosmètica  

- Estètica i bellesa   



CICLES FORMATIUS  

BADIA DEL VALLÈS 
Institut Badia del Vallès   
- Assistència a la direcció - Administració i finances 
- Administració de sistemes informàtics en xarxa 
- Sistemes electrotècnics i automatitzats 

- Desenvolupament d’aplicacions web 

BARBERÀ DEL VALLÈS 
Institut La Romànica   
- Laboratori d’anàlisi i control de qualitat          - Fabricació de productes  farmacèutics i afins 
- Química ambiental   
CERDANYOLA 
Institut Jaume Mimó   
- Administració i finances - Construccions metàl·liques 
- Comerç internacional 
- Màrqueting i publicitat 

- Transport i logística 

MONTCADA I REIXAC 
Institut La Ferreria   
- Higiene bucodental - Pròtesis dentals 
- Documentació sanitària 
- Desenvolupament d’aplicacions  multiplataforma 
- Multiplataforma 

- Administració de sistemes informàtics   
en xarxa 

RIPOLLET 
Institut Palau Ausit   
- Mecatrònica industrial      - Automoció 
- Automatització i robòtica industrial      - Administració i finances 
Institut Lluís Companys 
- Educació Infantil                                                                      - Integració Social 
 

de grau superior 

Cal complir un dels requisits següents: 
 Tenir el títol de batxillerat, 
 Tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista, 
 Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental, 
 Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari, 
 Haver superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau superior (CAS), 
 Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, 
 Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys. 
 
 
Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per  
presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o més, o bé complir-los durant l'any natural en què es  
realitza la prova. 



CICLES FORMATIUS  

SANT CUGAT 
Institut Centre d’Alt Rendiment Esportiu   

- Animació d’activitats fisicoesportives 
- Futbol (GS) 

  

Institut Leonardo da Vinci   
- Administració i finances - Sistemes  de telecomunicacions  i informàtics 
Escola d’art i disseny 
- Animació                                                                                     - Il·lustració 
- Gràfica impresa                                                                           
- Gràfica interactiva 
SABADELL 
Institut Agustí Serra i Fontanet   
- Administració i finances     - Automatització i robòtica industrial 

- Gestió de ventes i espais comercials     - Disseny i edició de publicacions impreses i  
      multimèdia 

Institut Castellarnau 
- Automoció - Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear 
- Projectes d’edificació - Salut ambiental 
- Automoció - Dietètica 
- Laboratori clínic i biomèdic  
Institut de Sabadell 
- Administració de sistemes informàtics i xarxes                - Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma 
Institut Escola Industrial 
- Administració i finances - Mecatrònica industrial 
- Disseny en fabricació mecànica - Disseny de moblament 
- Programació de la producció en fabricació mecànica 
Institut Ribot i Serra 
- Animació sociocultural i turística - Educació infantil 
- Integració social  

RUBÍ 
Institut J.V. Foix   
- Automatització i robòtica industrial  
Institut La Serreta 
- Educació Infantil 
- Administració de sistemes informàtics en xarxa  

       - Integració social 
 

Institut l’Estatut 
- Administració de sistemes informàtics en xarxa 
Regina Carmelo 
- Comerç internacional                                                               - Ensenyament i animació socioesportiva                                              
- Higiene bucodental 

de grau superior 

 



TERRASSA 

Institut Cavall Bernat   
- Agències de viatges i gestió d’esdeveniments 
- Direcció de cuina 

- Guia, informació i assistència turístiques 
- Direcció de serveis de restauració 

Institut de Terrassa 

- Administració i finances - Manteniment electrònic 

- Química industrial - Laboratori d’anàlisi i control de qualitat 

- Estètica integral i benestar - Prevenció de riscos professionals 

- Fabricació de productes farmacèutics                                 - Disseny tècnic en tèxtil i pell 

Institut Montserrat Roig 

- Gestió de vendes i espais comercials - Comerç internacional 

- Educació Infantil - Integració social 

Institut Nicolau Copèrnic   

- Administració de sistemes informàtics i xarxes - Desenvolupament d’aplicacions web 

- Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma 

Institut Santa Eulàlia 

- Administració i finances - Sistemes electrotècnics i automatitzats 

- Il·luminació, captació i tractament d’imatge - Producció d’audiovisual i espectacles 

- Mecatrònica industrial    - Manteniment d’instal·lacions tèrmiques de fluids 

- Realització de projectes d’audiovisuals  
i espectacles 
Escola Municipal d’Art Terrassa 
- Arquitectura efímera 
- Ebenisteria artística 
- Gràfica interactiva 
 
 
 
 
 
 

   - Ensenyament i animació socioesportiva 
 
 
- Escultura aplicada a l’espectacle 
- Gràfica publicitària 
- Projectes i direcció d’obres de decoració 

CICLES FORMATIUS  
de grau superior 



BATXILLERAT
A Barberà del Vallès 

Per accedir al batxillerat cal tenir algun dels títols següents: 
 Joves d’entre 16 i 21 anys que han obtingut l’ESO, 
 Tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà o tècnic superior d’un cicle formatiu de grau superior (en 

aquests casos es pot demanar la convalidació de matèries optatives i del treball de recerca), 
 Haver cursat estudis de sistemes educatius estrangers que hagin estat homologats al títol de GESO o 

al títol de tècnic.  
 

BARBERÀ DEL VALLÈS 
Institut La Romànica   
- Batxillerat  de ciències i tecnologia 
- Batxillerat d’humanitats i ciències socials 
Institut Can Planas 
- Batxillerat d’arts plàstiques, imatge i disseny 
- Batxillerat de ciències i tecnologia 
- Batxillerat d’humanitats i ciències socials 

MODALITAT D’ARTS ESCÈNIQUES, MÚSICA I DANSA 
Vallès Occidental: Sabadell   
- INS Ferran Casablancas 



CALENDARI    

CICLES DE GRAU MITJÀ DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY 
PREINSCRIPCIÓ: del 14 al 24 de maig de 2018 
 
BATXILLERAT 
PREINSCRIPCIÓ: del 14 al 24 de maig de 2018 
 
CICLES DE GRAU SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY 
PREINSCRIPCIÓ:  del 14 al 24 de maig de 2018 

ENSENYAMENTS ESPORTIUS  
PRIMER PERÍODE: del 8 de maig al 6 de juny de 2018 
 
EDUCACIÓ D’ADULTS 
PREINSCRIPCIÓ: del 18 al 26 de juny de 2018 
 
CURSOS ESPECÍFICS PER A L’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GM I GS: CAM I CAS 
PREINSCRIPCIÓ: del 2 al 6 de juliol de 2018 
 

Preinscripció del curs 2018-2019 

Per a més informació sobre calendari de preinscripció del curs 2018—2019 pots consultar el  
calendari a queestudiar.gencat.cat   

 



SUPORT A LA RECERCA 
Recursos a internet 

PER A MÉS INFORMACIÓ SOBRE ELS ESTUDIS, TAMBÉ POTS CONSULTAR 
http://web.gencat.cat/es/actualitat/detall/20141022_Catalunya-Professional-00001 
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/educacio_i_formacio/ 
http://www.xtec.cat/web/curriculum/pmf/orientacio 
http://www.edu365.com/orientacio/ 
 
 
 
 
 
INFORMACIÓ SOBRE BARBERÀ PROMOCIÓ 
http://www.esbarbera.cat 
A l’apartat “Jove, t’oferim orientació i formació pel teu futur professional” trobaràs informació sobre  
programes d’orientació i  formació per a joves. 
“Torre d’en Gorgs” – C/ Torre d’En Gorgs, 40 - Telèfon: 937 192 837 
 
SERVEI D’INFORMACIÓ JOVE “FIL DIRECTE”: CONSULTORIA DE FORMACIÓ I TREBALL PER JOVES 
http://www.bdv.cat/espai-jove-la-roma 
Cada dimarts de 17 a 21h a l’Espai Jove “La Roma” de Barberà del Vallès. 
Servei d’orientació i consultes sobre el teu present i futur professional. 
Un cop al mes, visita el Servei el dinamitzador ocupacional de la Garantia Juvenil. 
“La Roma” – Via Sant Oleguer, 6 – Telèfon: 93 718 93 28 – laroma@bdv.cat 

PROGRAMA D’INFORMACIÓ I DINAMITZACIÓ ALS CENTRES D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
Servei d’orientació i consultes sobre el teu present i futur professional a l’Institut. 
 

Cada dimarts de 12.30 a 13h: Taula informativa a l’Institut La Romànica de Barberà del Vallès. 
INS La Romànica – Pl. del Mil·lenari, 4 – Telèfon: 93 718 26 54 – http://www.institutlaromanica.org 
 

Cada dijous d’11 a 12.30 h: Taula informativa a l’Institut Can Planas de Barberà del Vallès. 
INS Can Planas – C. Folch i Torres, s/n  – Telèfon: 93 719 45 75 – http://www.xtec.cat/institutcanplanas 

SERVEI D’INFORMACIÓ PER ADOLESCENTS 
http://www.bdv.cat/el-forat-servei-socioeducatiu-adolescents 
De dilluns a dijous de  17 a 18.30h a l’Espai Jove “La Roma” de Barberà del Vallès. 
“El Forat” – Soterrani del Casal de Cultura – Telèfon: 93 718 34 17 – ejelforat@bdv.cat 

Recursos a Barberà 






