
Benvolguda família,

Falta poc perquè el vostre fill o filla acabi l’educació secundària. Les famílies de 4t d’ESO us heu de prepa-
rar per a la preinscripció als ensenyaments postobligatoris que tindrà lloc a partir del 27 de maig. Heu 
d’afrontar aquest procés amb temps i reflexió i per això diem al vostre fill o filla: informa’t, decideix i llança’t a 
continuar formant-te en el que més t’agradi. 

Barcelona us ofereix més de 80 itineraris formatius. Des del Consorci d’Educació us animem a descobrir 
les novetats proposades per donar resposta a la diversitat de necessitats dels i de les joves a par-
tir dels 16 anys, com ara els nous batxillerats —més flexibles, temàtics (digitals, artístics…) i enfocats a 
competències professionalitzadores dels cicles formatius de grau superior—, els nous cicles formatius o els 
programes de formació i inserció (PFI).

Tingueu en compte totes les possibilitats. Totes són opcions vàlides i diverses perquè cada estudiant, sigui 
quina sigui la seva situació, amb graduat o sense, tingui alternatives per seguir formant-se i assolir les 
competències que necessitarà en la seva vida professional. Tots els camins formatius l’ajudaran a avançar 
i arribar fins allà on vulgui. 

Informació actualitzada pel Covid-19

En aquesta situació de confinament, informeu-vos de l’oferta d’ensenyaments postobligatoris i del procés 
de preinscripció a edubcn.cat i recordeu que continueu comptant amb el suport telemàtic i l’orientació 
dels tutors dels vostres fills i filles, així com dels orientadors dels diferents serveis. I tingueu present:

• Novetats del curs 2020-2021 
Consulteu el fullet adjunt a aquesta carta i les novetats clicant aquí.

• Revista “Postobligatoris” 
Coneixeu en aquest enllaç experiències d’alumnes i els estudis triats, sectors emergents a Barcelona, FP Dual...

• Sessions informatives per a famílies (Instagram Live @consorciedubcn, el 19 i 21 de maig a les 18.30h) 
Connecteu-vos en família a les sessions informatives en directe per ajudar-vos a prendre la millor decisió.

• Portes obertes “virtuals”  
Visiteu les webs i seguiu les xarxes socials dels centres per conèixer les seves propostes formatives.

• Orientació del Pla Jove, punts d’informació juvenil i oficines d’escolarització 
Adreceu-vos telemàticament o per telèfon a aquests equips per rebre assessorament personalitzat.

Les famílies i els professionals hem de formar equip per orientar les i els joves a seguir estudiant. Mante-
nir-los il·lusionats i connectats en aquesta nova etapa és la millor garantia per preparar-los per a la 
formació universitària i professional superior. 

Som conscients de les circumstàncies excepcionals actuals. Totes les administracions públiques i profes-
sionals de l’educació seguim treballant incansablement per acompanyar-vos. La cooperació i solidaritat de 
tothom, ens ajudarà a superar aquesta situació i a retrobar-nos ben aviat als centres educatius.

Rebeu una salutació cordial.

Josep Gonzàlez-Cambray  
President del Consorci d’Educació de Barcelona

Joan Subirats  
Vicepresident del Consorci d’Educació de Barcelona

Informa’t
decideix
llança-t’hi

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/novetats_postobligatoris
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/revista_postobligatoris
http://edubcn.cat


Informa't
decideix
llança-t'hi
Batxillerats, Cicles Formatius i 
PFI, Estudis Artístics i Esportius. 
 
Preinscripció curs 2020-2021. 
A partir del 27 de juny. 
 
Què has de saber?
• On et pots informar?
• 4 recomancions
• Les dates clau
• Novetats curs  

2020-2021
• Revista  

“Postobligatoris”



On et pots informar?

Sessions informatives  
en directe per Instagram Live 
(@consorciedubcn)
El 19 i 21 de maig a les 18.30 h farem 
unes xerrades en directe amb informa-
ció sobre la preinscripció, els serveis 
d’orientació, l’oferta d’opcions i itine-
raris formatius...

Centres: webs, xarxes socials i 
portes obertes “virtuals”
Cada centre té una oferta especialit-
zada. Visiteu els canals digitals per 
conèixer els seus projectes educatius, 
equips docents...

Revista “Postobligatoris”
Coneixeu en aquest enllaç què ofereix 
Barcelona de la mà d’experiències 
d’alumnes i elsseus estudis, els sec-
tors emergents, l’FP Dual i un especi-
al d’oficis del Port de Barcelona. 

edubcn.cat
Tota la informació de l’oferta de bat-
xillerats, cicles formatius i estudis 
artístics i esportius, guia de centres 
educatius, dates de jornades de por-
tes obertes… Informeu-vos també de 
com fer la preinscripció telemàtica pas 
a pas al web del Consorci d’Educació.

Servei d’Orientació del Pla Jove 
i Punts d’Informació Juvenil
Rebreu assessorament (telemàtic en 
les circumstàncies actuals) sobre com 
seguir la propera etapa educativa. 
Adreceu-vos als professionals del Pla 
Jove o dels Punts d’Informació Ju-
venil que hi ha arreu de la ciutat.
• Ciutat Vella  

so-ciutatvella.ceb@gencat.cat
• Eixample 

so-eixample.ceb@gencat.cat
• Sants Montjïc  

so-santsmontjuic.ceb@gencat.cat
• Les Corts 

so-lescorts.ceb@gencat.cat
• Sarrià- Sant Gervasi 

so-sarriasantgervasi.ceb@gencat.cat
• Gràcia 

so-gracia.ceb@gencat.cat
• Horta-Guinardó 

so-hortaguinardo.ceb@gencat.cat
• Nou Barris 

so-noubarris.ceb@gencat.cat
• Sant Andreu 

so-santandreu.ceb@gencat.cat
• Sant Martí 

so-santmarti.ceb@gencat.cat

Atenció presencial  
(fora de servei temporalment)

Atenció telemàtica
• Consorci d’Educació de            

Barcelona 
935 511 000 edubcn.cat

• Atenció Ciutadana. Generalitat de 
Catalunya 
012 (telf.) educació.gencat.cat

• Ajuntament de Barcelona 
010 (telf.) barcelona.cat/educacio

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/revista_postobligatoris
http://edubcn.cat


4 recomanacions  
per a una nova etapa 

Parleu amb el professorat
L’equip d’orientació i els tutors i tutores co-
neixen els vostres fills i filles i els donaran el 
consell orientador amb les opcions que tenen 
o s’adeqüen més als seus perfils i interessos.  

 

Reflexioneu amb els vostres  
fills i filles
Quin o quins àmbits vocacionals els agraden o 
els atreuen més? Amb què connecten? Quines 
aficions tenen? Com es veuen en el futur?

Valoreu totes les opcions 
Informeu-vos i valoreu totes les possibilitats 
sense prejudicis: Barcelona té una oferta 
d’ensenyaments postobligatoris d’alt nivell en 
totes les branques vocacionals. 

 

Connecteu-vos al futur
Escoltar les preferències i vocacions que 
tenen els joves els estimularà per continuar 
formant-se i avançar. Tots els camins formatius 
es connecten i triar en funció dels interessos 
d’avui no tanca cap opció de futur.

?



Llança’t al teu
àmbit de futur
Ara pots triar i formar-te 
en el que t’agrada.  
Hi ha batxillerats, cicles 
formatius i PFI en molts 
d’aquests àmbits del 
coneixement.
Totes les opcions et 
connecten al futur.

Siguis on  
siguis, avança 
i arribaràs on 
vulguis

Digital
Blockchain
Ciberseguretat
Big Data
Aplicacions Web i Mòbils
Xarxes socials
Computació al núvol
Intel·ligència artificial

Sostenibilitat
Gestió d’espais verds
Agricultura
Mobilitat
Economia verda
Energies renovables
Edificació
Ciutats intel·ligents

Artístic
Artesania
Disseny de productes
Disseny industrial
Disseny gràfic
Audiovisual
Música
Arts escèniques
Dansa

Social
Educació 
Educació en el lleure
Atenció a les persones
Seguretat 

Turisme i restauració
Gastronomia
Hoteleria
Oci

Esportiu
Entrenament
Animació
Competició

Empresarial i Financer
Transport
Gestió administrativa
Comerç
Logística
Estadística
Màrqueting
Publicitat
Exportació

Humanístic
Gestió del coneixement
Llengües
Ètica
Pensament
Civilitzacions
Patrimoni cultural 

Moda i Estètica
Disseny tèxtil
Imatge personals
Benestar físic

Indústria 4.0
Economia circular
Internet de les coses
Animació digital
Programaciò robòtica
Intel·ligencia artificial
Fabricació 3D
Construcció
Indústria química
Indústria alimentària
Automoció
Mecatrònica
Nàutica



Les dates clau 
orientatives

Maig i Juny

Agost

Maig

Setembre

Estigueu atents a edubcn.cat 
per conèixer les novetats de 
l’oferta formativa (nous estu-
dis, centres on es cursaran...) 
i les sessions informatives 
“virtuals” en forma d’Insta-
gram Live (directe) al perfil  
@consorciedubcn els dies  
19 i 21 de maig a les 18:30 h.

De l’agost a l’octubre
Podeu demanar beques per 
a estudis postobligatoris si 
compliu uns requisits acadè-
mics i econòmics.

Podeu presentar-vos a l’am-
pliació de sol·licituds a estu-
dis amb places vacants.

Aquests dies, visiteu les pà-
gines web i xarxes socials 
dels centres que us interes-
sin més. Alguns  organitzaran  
portes obertes “virtuals” 
per donar a conèixer els pro-
jectes formatius. Per dubtes 
i informació, contacteu-los a 
través de correu electrònic.

Caldrà presentar telemàtica-
ment la sol·licitud de preins-
cripció. També hi haurà suport 
presencial als centres. 
• Del 25 de maig al 5 de 

juny. Els Programes de For-
mació i Inserció (PFI).

• Del 27 de maig al 3 de 
juny. Els batxillerats (BATX) 
i batxillerat artístic (BATX 
artístic) (només si comporta 
un canvi de centre respecte 

Recordeu que heu de fer la 
matrícula al centre per con-
firmar la plaça.

on heu fet l’ESO)
• Del 2 al 8 de juny. Els cicles 

formatius de grau mitjà 
(CFGM)

• Del 2 al 8 de juny. Els cicles 
formatius de grau mitjà 
d’Arts Plàstiques i Disseny 
(amb prova específica realit-
zada)

• Els estudis esportius (cal 
prova específica)* 

Durant juny  i juliol seguiu pas 
a pas a edubcn.cat la reso-
lució i assignació de places. 
Cada estudi té el seu calen-
dari propi.

* Poseu-vos en contacte amb 
el centre en què presenteu la 
sol·licitud per saber les dates.

Les dates indicades 
són les últimes publi-
cades pel Departament 
d’Educació. Consulteu 
regularment edubcn.cat 
per conèixer les últimes 
actualitzacions informa-
tives.



Novetats i destacats  
pel curs 2020-2021

Transformem l’oferta 
educativa perquè ca-
dascú trobi opcions 
que s’adaptin als seus 
interessos, inquietuds 
i perfils.

• Batxillerats
• Nous centres  

i equipaments
• Cicles i PFI:  

novetats i més  
oferta de places

Batxillerats
Nous batxillerats més flexibles i més competencials.  

BatxDOBLE 
Doble titulació: batxillerat + cicle d’esports (en 3 anys) (futbol 
o salvament i socorrisme)

BatxPRO 
Amb estades en empreses, orientat a CFGS.

ENGLISHBatx 
Amb matèries en anglès per a un aprenentatge bilingüe.

BatxESPORTIU 
Batxillerat científic amb matèries d’esport + preparació per a 
proves d’accés a CAFE.

BatxCF 
Amb unitats formatives de Cicles Formatius.

BatxLINGÜÍSTIC 
Batxillerat + titulació A2 llengua estrangera (EOI)

BatxDIGITAL 
Amb matèries de l’àmbit digital i unitats formatives d’informàtica.

BatxTRES 
Organitza el batxillerat en 3 anys amb itinerari personalitzat.

Nous centres i equipaments
Nou centre 
Institut de l’Esport de Barcelona: Nou centre amb oferta 
d’activitats fisicoesportives i futbol

Nous equipaments
• Institut Rubió i Tudurí: Nous equipaments per a l’escola de 

jardineria i estudis agraris
• Institut Escola de Mitjans Audiovisuals de Barcelona:  

Nous equipaments



Novetats i destacats  
pel curs 2020-2021

Cicles i PFI
Novetats i més oferta de places

Cicles d’Arts i Disseny de Grau Mitjà (CFAM) 
Assistència al Producte Gràfic Interactiu (orientació a video-
jocs i realitat virtual) 

Itineraris Formatius Específics (IFE)  
Auxiliar de Manteniment d’Instal·lacions Esportives 
Per a alumnat de 16-20 anys amb necessitats educatives espe-
cials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada. 

Programa de Formació i Inserció (PFI) 
Auxiliar de manteniment d’embarcacions esportives i d’esbarjo. 
Per a alumnat de 16 a 21 sense graduat ESO. 

Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM)

• Farmàcia i Parafarmàcia
• Emergències Sanitàries
• Serveis de Restauració (amb la Fundació Mahou)
• Sistemes Microinformàtics i Xarxes (orientació programació)

Cicles Superiors de sectors emergents a Barcelona

• Indústries digitals:
Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma  
(orientació a robòtica)
Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa  
(perfil ciberseguretat)

• Indústria de la fusta: Disseny i Moblament

• Oci digital: Animacions en 3D, Jocs i Entorns Interactius

• Sostenibilitat: Química i salut ambiental



http://edubcn.cat

