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El 20 d’abril començarà la preinscripció als ensenyaments postobligatoris, un moment important perquè
aquest curs finalitzareu l’educació secundària.
És el moment, per tant, que cada jove decideixi cap on vol créixer i orientar el seu futur i, amb
l’acompanyament de la família i l’orientació del vostre centre educatiu, comenci a personalitzar el seu itinerari
formatiu que l’ajudarà a preparar-se per a la plena capacitació professional o la universitat.
Tenim el compromís que tots els i les joves us pugueu seguir formant en aquesta nova etapa en allò
que més us agradi. Per aquest motiu, la preinscripció es farà per primera vegada en dos períodes. En el
primer període tindreu prioritat l’alumnat que acabeu 4t d’ESO i voleu accedir a l’oferta de cicles formatius o a
alguna de les diverses modalitats de batxillerat. A més, en resposta a la demanda creixent dels últims anys
per estudiar cicles formatius, el curs vinent s’amplia l’oferta amb 300 noves places.
Els professionals i els centres educatius de la ciutat transformem i millorem any rere any una oferta formativa
diversa per adaptar-la a les necessitats i situacions dels i les joves a partir de 16 anys. Com a novetat,
aquest any s’ha reorganitzat l’oferta en 11 àmbits professionals per ajudar-vos a veure quines són les
opcions formatives que responen més als vostres interessos. Tingueu en compte totes les possibilitats.
A Barcelona trobareu totes aquestes opcions:
• més de 190 cicles formatius;
• diverses modalitats de batxillerat més flexible, singularitzat (batxillerat digital, artístic, internacional,
lingüístic, esportiu…) o enfocat a adquirir les competències professionalitzadores dels cicles formatius de
grau superior;
• programes de formació i inserció (PFI) per continuar avançant si no teniu graduat.
Totes són opcions vàlides i diverses perquè cada estudiant, sigui quina sigui la seva situació (amb graduat o
sense), tingui alternatives per avançar i assolir la plena capacitació que necessitarà en la seva vida
professional.
Tota la informació per a una nova etapa
Reflexioneu i informeu-vos sobre els diversos itineraris i preneu la decisió que millor s’adapti a les
vostres necessitats i preferències. A més del suport de tutors i orientadors, o de la informació que us
oferiran els centres educatius, també disposeu de:
• Webs: edubcn.cat i triaeducativa.gencat.cat
Informació de l’oferta d’ensenyaments postobligatoris i del procés de preinscripció.
• NOVETAT: Oficina d’Accés a la Formació Professional (Rosselló, 87-89)
Tràmits, assessorament i tota la informació de l’oferta d’ensenyaments.
• Sessió informativa: Instagram Live a @consorciedubcn
Connecteu-vos-hi en família el dijous 7 d’abril a les 18 h.
Mantenir-se il·lusionats i connectats és clau per continuar estudiant. S’obre una nova etapa plena de
possibilitats amb itineraris flexibles i connectats perquè cada jove pugui créixer cap on vulgui. Tots els
camins formatius us ajudaran a avançar i arribar allà on vulgueu.
La comunitat educativa de Barcelona estem a punt per acompanyar-vos en aquesta nova etapa.
Gràcies per formar-ne part.
Josep Gonzàlez-Cambray,
President
Barcelona, 4 d’abril de 2022

Jordi Martí Grau,
Vicepresident
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• On et pots informar
• Les dates clau
• Recomanacions per
arribar on vulguis
• Novetats del curs 2022-2023
• Revista Postobligatoris
• Espai fp.edubcn.cat

PREINSCRIPCIÓ
CURS 2022-2023
A partir del 20 d’abril

+ INFO A EDUBCN.CAT

FORMACIÓ
PROFESSIONAL
Més de 80 opcions
formatives en 11 àmbits

professionals

ON ET POTS INFORMAR?
Sessió informativa virtual

(Instagram Live a @consorciedubcn)
El 7 d’abril a les 18 hores farem una xerrada
en directe amb informació sobre la
preinscripció, els serveis d’orientació,
l’oferta d’opcions i itineraris formatius...

Jornades de portes obertes

Cada centre de la ciutat té una oferta
especialitzada. Visiteu-los per conèixer
els seus projectes formatius, els equips
docents...

edubcn.cat i fp.edubcn.cat

Informació de l’oferta educativa i les
novetats de Barcelona: batxillerats, cicles
formatius en 11 àmbits professionals (BePro),
guia de centres, cercador d’estudis d’FP,
dates de les jornades de portes obertes,
beques...

triaeducativa.gencat.cat

Informació per ajudar-vos a escollir entre
les diverses opcions de l’oferta formativa,
en funció de les vostres preferències i
habilitats, itineraris possibles, professions
de l’entorn social i laboral...

preinscripcio.gencat.cat

Revista
Postobligatoris

gatoris

os.ctatobli
P
edubcn

Descobriu en aquest enllaç
què ofereix Barcelona
a través d’experiències
d’alumnes i els seus estudis,
els sectors emergents, la
formació professional dual...

Servei d’Orientació del Pla
Jove i Punt d’Informació Juvenil

A cada districte de la ciutat podeu
adreçar-vos als professionals del Pla Jove
o dels punts d’informació juvenil per
rebre assessorament sobre com us podeu
continuar formant en la propera etapa
educativa. Consulteu en aquest enllaç
les dades de contacte.

Atenció telefònica

012

Atenció presencial
• Oficina d’Accés a la Formació
Professional
Suport a la preinscripció, matrícula,
homologació de títols, convocatòria de
beques i informació general del conjunt
de l’oferta de postobligatoris.

Informació del procediment de
preinscripció en línia per a cada tipus
d’ensenyament: la formalització, la
presentació i el seguiment de la
sol·licitud, i, finalment, la matriculació.

Carrer de Rosselló, 87
(metro Entença i Hospital Clínic)

Cercador d’estudis i centres d’FP

Oficina virtual

Què t’agrada? En quin punt estàs? Explora
quines opcions formatives estan
relacionades amb el que més t’agrada en
aquest enllaç.

s/
ts / Idiome
ius
s d’Adul
ts Esport
/ FP / Escoles / Ensenyamen
Batxillerat
ts artístic
Ensenyamen

Horari: De dilluns a dijous, de 8.30 a 17 h, i
divendres, de 8.30 a 14 h

• Videoconferències (amb cita prèvia)
• Canal WhasApp: 667 075 933
• oficinafp.ceb@gencat.cat
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LES DATES CLAU!
Heu de fer la preinscripció als cicles formatius de grau mitjà i a batxillerat
en les següents dates exclusives per a l’alumnat de 4t d’ESO per tal de
garantir-vos plaça als estudis postobligatoris que sol·liciteu.

ABRIL: INFORMACIÓ PRÈVIA
Primera quinzena del mes d’abril
Participeu en les activitats de
portes obertes dels centres que
us interessin. Consulteu-ne les
dates a cada centre.

7 d’abril, a les 18 h
Connecteu-vos a la sessió informativa “virtual” que
organitza el Consorci d’Educació a través d’Instagram Live
(directe) al compte @consorciedubcn.

ABRIL I MAIG: PREINSCRIPCIÓ DE L’ALUMNAT DE 4T D’ESO
Del 20 al 26 d’abril. CFGM,
BATX i BATX ARTÍSTIC
Presenteu telemàticament la
sol·licitud de preinscripció per
als cicles formatius de grau
mitjà, batxillerat (només si
comporta canvi de centre
respecte on heu fet l’ESO) o
batxillerat artístic.

Del 2 al 23 de maig. ESPORTIUS (TEGM)
Presenteu telemàticament la sol·licitud de preinscripció per
als estudis esportius (cal prova específica d’accés).

MAIG I JUNY

JUNY I JULIOL: MATRÍCULA

SETEMBRE

Del 6 al 12 de maig. CFGM
Del 23 al 30 de maig. BATX
Podeu presentar reclamacions
a partir de la publicació de les
llistes d’admesos (CFGM) o
les llistes de puntuacions
assignades (BATX).

Del 23 al 29 de juny. BATX
Recordeu que tot l’alumnat
de batxillerat heu de fer la
matrícula al centre per
confirmar la plaça.

Del 5 al 7 de setembre.
BATX
Podeu presentar-vos a
l’ampliació de sol·licituds
(segon període de matrícula)
per a batxillerats amb places
vacants.

16 de maig. CFGM
Admesos: es publica la llista
definitiva de sol·licituds
admeses i excloses del procés
adreçat a alumnat de 4t d’ESO.
22 de juny. BATX
Admesos: es publica la llista
d’alumnat admès als centres i
les llistes d’espera.

Del 30 de març al 12 de maig
Podeu demanar beques per a
estudis postobligatoris si
compliu els requisits acadèmics
i econòmics establerts.

Del 2 al 13 de maig. PFI
Presenteu telemàticament la sol·licitud de preinscripció per
als programes de formació i inserció.
Del 17 al 23 de maig. ARTS PLÀSTIQUES (CFAM)
Presenteu telemàticament la sol·licitud de preinscripció per
als estudis d’arts plàstiques (amb prova específica realitzada).

De l’11 al 15 de juliol. CFGM,
CFAM
Recordeu que l’alumnat de
formació professional i arts
plàstiques heu de fer la
matrícula al centre per
confirmar la plaça.
Del 4 al 15 de juliol. PFI
Recordeu que l’alumnat de PFI
heu de fer la matrícula al centre
per confirmar la plaça.

Del 14 al 16 de setembre.
CFGM
Podeu presentar-vos a
l’ampliació de sol·licituds en
estudis de formació
professional amb places
vacants.

RECOMANACIONS
PER ARRIBAR
ON VULGUIS

#A

RA

És el moment de prendre una decisió per seguir
formant-te. Com has de prendre aquesta decisió?

PARLA AMB EL PROFESSORAT
L’equip d’orientació i els tutors et coneixen
bé i et donaran consells orientadors amb les
opcions i els itineraris que s’adeqüen al teu
perfil i interessos.

ÉSLA

M E VA

?
VALORA TOTES LES OPCIONS
Informa’t i valora totes les possibilitats sense
prejudicis. Barcelona té una oferta
d’ensenyaments postobligatoris d’alt nivell,
tant en les diverses propostes i modalitats de
batxillerat com en les més de 80 opcions
formatives que trobaràs en els 11 àmbits
professionals de les xarxes BePro.

REFLEXIONA EN FAMÍLIA
Quin o quins àmbits vocacionals t’agraden
o t’atrauen més? Amb què connectes?
Quines són les teves aficions? Com et
veus en el futur? Parleu en família al voltant
d’aquestes qüestions.

SEGUEIX FORMANT-TE
Pensa en quines són les teves preferències i
vocacions. És un bon punt de partida per
seguir formant-te, avançar i créixer cap a allò
que més et motivi.

I RECORDA...
Cap decisió no tanca portes. Tots els itineraris
són flexibles i es connecten perquè, siguis on
siguis, sempre puguis avançar amb totes les
oportunitats i opcions de futur!

CREIX CAP A ON VULGUIS
Hi ha batxillerats i formació professional en
molts d’aquests àmbits d’interès i amb futur.
Activitats empresarials
i logístiques
Màrqueting
Logística
Comerç internacional
Finances
Administració
Vendes i e-commerce
Alimentari
Elaboració de
productes alimentaris
Comercialització de
productes alimentaris
Salut alimentària
Digital
Videojocs
Creació 3D
Disseny d’apps
Ciberseguretat
Animació
Robòtica
Big Data
Bioinformàtica
Mobile developer
Front end / Back end
developer
Intel·ligència artificial
Metavers
Full stack developer
Esportiu
Activitats esportives
al medi natural
Lleure esportiu
Animació turística esportiva
Clubs esportius
Fitness
Humanístic
Gestió del coneixement
Llengües
Ètica
Pensament

Civilitzacions
Patrimoni cultural

Instal·lacions eficients
d’energia i aigua
Edificació i ordenació
del territori
Agricultura
Gestió d’espais verds
Educació ambiental

Indústria avançada
intel·ligent
Robòtica col·laborativa
Robòtica industrial
Industrial Internet of things
(IOT)
Fabricació additiva
Control numèric (CNC)
Realitat augmentada
immersiva
Ciberseguretat
industrial
Electrònica i electricitat
Química industrial
Manteniment industrial
Indústria automobilística

Restauració, hoteleria i
turisme
Cuina
Turisme
Protocol
Esdeveniments
Allotjament
Restaurants
Bars
Guia turístic
Cocteleria

Imatge i benestar
Benestar físic
Imatge personal i
corporativa
Estilisme en perruqueria
Caracterització

Salut i biociències
Recerca
Suport al diagnòstic
Gestió administrativa i de
dades sanitàries
Atenció a la salut

Indústries creatives i art
Disseny d’interiors
i industrial
Música i so
Edició gràfica i digital
Fotografia, cinema i vídeo
Oficis artístics
Arts plàstiques
Moda i tèxtil
Ràdio i televisió
Animació i videojocs
Arts escèniques
Còmic i il·lustració

Socioeducatiu
Educació en el lleure
Acompanyament
a les persones
Educació

Medi ambient i
sostenibilitat
Gestió ambiental
Anàlisi ambiental

ARA JA POTS TRIAR!

Qualsevol opció et farà avançar
i construir el teu itinerari.
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BATXILLERAT
11 propostes singularitzades en
39 centres públics de Barcelona
i 2 propostes a tots els centres.

BATXILLERAT
QUE PROMOU LA
INTERNACIONALITZACIÓ
English Batx
Institut Ernest Lluch
Institut Caterina Albert
Institut Poeta Maragall
(Artístic)
Batxibac
Institut Dolors Aleu
Institut Icària
Institut Jaume Balmes
Institut Menéndez y Pelayo
Institut Moisès Broggi
Institut Montserrat
Internacional
Institut Moisès Broggi
Institut Alzina
Institut Pedralbes
Lingüístic
Tots els centres públics

BATXILLERAT
ENFOCAT A L’FP

BATXILLERAT
ESPECÍFIC O TEMÀTIC

Doble titulació
Institut Ferran Tallada
(Salvament i Socorrisme i
amb Futbol i Bàsquet)
Institut Joan Salvat
Papasseit (Salvament i
Socorrisme, Futbol i Vela)

Esportiu
Institut Príncep de Viana

BatxPro
Institut Nou Barris
Institut Lluís Vives
Institut La Guineueta
Institut Emperador Carles
Institut Barcelona-Congrés
Institut Poeta Margall
Institut Dolors Aleu
Institut Milà i Fontanals
Institut Infanta Isabel
Amb unitats formatives
de CF
Institut Escola del Treball
de Barcelona
Institut Anna Gironella
de Mundet
Batxillerat de 3 anys
Tots els centres

Arts plàstiques,
imatge i disseny
EA Deià
EA La Industrial
EA Llotja
EA Massana
Institut Consell
de Cent
Institut Infanta
Isabel
Institut Moisès
Broggi
Institut Poeta
Maragall
Institut Serrat
i Bonastre
Institut Vall
d’Hebron
Institut XXV
Olimpíada

Música i arts
escèniques
Institut Barri
Besós
Institut Dr.
Puigvert
Institut Milà i
Fontanals
Institut Pablo R.
Picasso
Institut Pedralbes
Institut Poeta
Maragall
Institut Vall
d’Hebron
Institut Vila de
Gràcia
Institut XXV
Olimpíada

Digital
Institut Joan d’Àustria
Institut La Sedeta
Institut Tecnològic de Barcelona
General
Institut Maria Espinalt

Informa-te’n
a edubcn.cat.

FORMACIÓ PROFESSIONAL
190 opcions formatives en 31 centres i 11 xarxes BePro.

BePro Restauració,
BePro Activitats empresarials
BePro Esportiu
i logístiques
Institut d’Ensenyaments Esportius hoteleria i turisme
Institut Escola d’Hoteleria i
Institut de Logística de Barcelona
de Barcelona
Institut dels Aliments de Barcelona Institut de Nàutica de Barcelona Turisme de Barcelona
Institut Lluïsa Cura
Institut Escola del Treball de
Institut Ferran Tallada
Barcelona
Institut Vall d’Hebron
BePro Salut i biociències
Institut Joan Brossa
Institut Bonanova
Institut La Guineueta
BePro Imatge i benestar
Institut Lluïsa Cura
Institut Mare de Déu de la Mercè Institut dels Aliments
de Barcelona
Institut Mare de Déu de la Mercè
Institut Salvador Seguí
Institut Flos i Calcat
Institut Poblenou
Institut Vall d'Hebron
Institut La Guineueta
Institut Rambla Prim
Institut Moisès Broggi
BePro Indústria avançada
Institut Vall d'Hebron
Institut Narcís Monturiol
intel·ligent
BePro Alimentari
Institut Anna Gironella de Mundet Institut Salvador Seguí
Institut dels Aliments de Barcelona Institut de Nàutica de Barcelona
BePro Socioeducatiu
Institut Escola del Treball de
Institut Ferran Tallada
BePro Indústries creatives i art
Barcelona
Institut Miquel Tarradell
Escola d'Art Deià
Institut La Guineueta
Escola d'Art La Industrial
Institut Mare de Déu de la Mercè Institut Salvador Seguí
Escola d'Art Llotja
Institut Narcís Monturiol
Escola d'Art Massana
Institut Rambla Prim
Institut de Mitjans Audiovisuals EMAV
BePro Medi ambient i
Institut Mare de Déu de la Mercè
sostenibilitat
Institut Escola del Treball
BePro Digital
de Barcelona
Institut Escola del Treball
Institut Narcís Monturiol
Explora-ho a
de Barcelona
Institut Rambla Prim
fp.edubcn.cat!
Institut Jaume Balmes
Institut Rubió i Tudurí
Institut Joan d'Àustria
Institut La Guineueta
Institut Mare de Déu de la Mercè
Institut Pedralbes
Institut Poblenou
Institut Tecnològic de Barcelona

NOVETATS

Cada any transformem i adaptem l’oferta
educativa perquè cadascú trobi opcions que
s’adeqüin als seus interessos, inquietuds i perfil.
NOU CENTRE
Institut de Logística de Barcelona, amb oferta d’FP (grau mitjà
i grau superior) i PFI.
NOUS CICLES
GRAU BÀSIC (CFGB)
Accés i Conservació en Instal·lacions Esportives (Institut
Ferran Tallada)
PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)
Auxiliar en Centres Sanitaris (Institut Bonanova i Institut La
Guineueta)
Auxiliar de Preparació i Comercialització de Peix i Marisc
(Institut dels Aliments de Barcelona)
Auxiliar d’Activitats Esportives (Institut Vall d’Hebron)
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ (CFGM)
Activitats Comercials, Perfil Professional Logística (Institut de
Logística de Barcelona)
Conducció de Vehicles de Transport per Carretera (Institut
Mare de Déu de la Mercè)
Construcció (Institut Escola del Treball)
Emergències i Protecció Civil (Institut La Guineueta)
Aprofitament i Conservació del Medi Natural (Institut Rubió i
Tudurí)
Producció Agroecològica (Institut Rubió i Tudurí)
CICLES FORM. D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY (CFAM)
Encastats (Escola d’Arts La Industrial)
TÈCNIC ESPORTIU DE GRAU MITJÀ (TEGM)
Bàsquet (Institut Ferran Tallada)
Muntanya Mitjana (Institut de l'Esport de Barcelona)
+ informació
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