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JOVES MAJORS DE 16 ANYS SENSE 
 EL GRADUAT DE L’ESO 
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1. PFI: Programes de  

Formació i Inserció 
 

 

 A la Cerdanya (Institut Pere Borrell) 

Programa de Formació i Inserció: Auxiliar  

de vendes, oficina i atenció al públic. 

 A la Seu d’Urgell (Centre cultural Les Monges) 

Programa de Formació i Inserció: Auxiliar  

de vendes, oficina i atenció al públic. 

 A Ripoll (Institut Abat Oliba) 

Programa de Formació i Inserció: Auxiliar  

de vendes, oficina i atenció al públic. 

 A Berga (Pla de Transició al Treball - PTT Berguedà) 

Programa de Formació i Inserció: Auxiliar  

de vendes, oficina i atenció al públic. 

 Altres opcions de PFI  
INS Cal Gravat, Manresa.  
Pla de Transició al Treball (PTT), Manresa.  
INS Guillem Catà, Manresa.  
INS Lacetània, Manresa.  
Ajuntament de Vic. 
Institut de Vic  
 

Destinataris Joves entre 16 i 21 anys que no  

han obtingut el graduat de l’ESO. 

Objectiu 
Proporcionar competències per incorporar-se al món 

laboral o educatiu (cicles de Grau Mitjà). 

Accés 
Directament des de l’institut o centre educatiu, 

informar-se pels terminis d’inscripció. 

Duració Un curs acadèmic (de setembre a juny) amb  

períodes de pràctiques en empresa. 

Permet Facilitats per l’entrada als cicles de Grau Mitjà, a 

l’escola d’adults pel títol de l’ESO i al món laboral. 



8 
 

2. Cicles formatius  
de Grau Mitjà 

 
 

Títol Tècnic en l’especialitat cursada. 

Accés 
graduat en ESO, FP1, prova d’accés a GM (a partir de 17 

anys), proves accés a la universitat, curs específic d’accés 

als cicles de GM, superació PFI. 

Duració Un o dos cursos acadèmics (1400 o 2000 hores) 

Permet 
Entrada al món laboral, Batxillerat, curs preparació per la 

prova d’accés a GS, altres cicles de GM, GS de la mateixa 

família, curs preparació per a la incorporació als cicles de 

GS. 

 
  Institut Pere Borrell (Puigcerdà): 

 
GM de conducció d’activitats físicoesportives al medi natural.  
Duració: un curs.  
Prospectiva acadèmica: accés a GS de la família activitats físiques i esportives.  
Món laboral: monitor activitats (colònies, casal estiu), auxiliar hípica, auxiliar guia de 
muntanya, etc.  

 
GM de gestió administrativa.  
Duració: dos cursos.  
Prospectiva acadèmica: accés a GS de la família administració i gestió.  
Món laboral: auxiliar administratiu, ajudant d’oficina, recepcionista, atenció al públic. 

 
GM cuina i gastronomia (DUAL: alterna formació – pràctiques internes). 
Duració: dos cursos.  
Prospectiva acadèmica: accés a GS de la família d’hosteleria i turisme. 
Món laboral: cuiner, cap de cuina, cambrer de sala, càtering, cuina hospitals, residències, 
escoles... 

GM integrat de cures d’auxiliar d’infermeria i atenció a persones en situació 
de dependència.  
Avantatge: dos GM integrat en un, dues famílies diferents.  
Duració: dos cursos.  
Prospectiva acadèmica: accés a GS de la família de serveis socioculturals i a la comunitat 
i/o a la família de sanitat.  
Món laboral: auxiliar d’infermeria, atenció primària o domiciliària, en unitats especials i de 
salut mental, assistent de persones dependents, ajuda a domicili, auxiliar educació 
especial, residències geriàtriques, treballador familiar, teleassistència.  
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  Institut Joan Brudrieu (La Seu d’Urgell) 
 
GM de gestió administrativa.  
Duració: dos cursos.  
Prospectiva acadèmica: accés a GS de la família administració i gestió.  
Món laboral: auxiliar administratiu, ajudant d’oficina, recepcionista, atenció al públic. 

 
GM de sistemes microinformàtics i xarxes. 
Duració: dos cursos acadèmics.  
Prospectiva acadèmica: accés a GS de la família Informàtica i Comunicacions.  
Món laboral: reparació equips informàtics, manteniment sistemes informàtics, serveis 
d’Internet, suport informàtic, operador de sistemes.  

 
GM de cures auxiliars d’infermeria.  
Duració: un curs.  
Prospectiva acadèmica: accés a GS de la família Sanitat.  
Món laboral: auxiliar d’infermeria, atenció primària o domiciliària, en unitats especials i de 
salut mental.  

 
GM d’atenció a persones en situació de dependència.  
Duració: dos cursos acadèmics.  
Prospectiva acadèmica: accés a GS de la família de serveis socioculturals i a la comunitat.  
Món laboral: assistent de persones dependents, ajuda a domicili, auxiliar educació 
especial, residències geriàtriques, treballador familiar, teleassistència.  

 
  La Salle (La Seu d’Urgell, centre concertat) 

 
GM Gestió administrativa.   
Duració: dos cursos.  
Prospectiva acadèmica: accés a GS de la família administració i gestió.  
Món laboral: auxiliar administratiu, ajudant d’oficina, recepcionista, atenció al públic. 

 
GM d’instal·lacions elèctriques i automàtiques.  
Duració: dos cursos.  
Prospectiva acadèmica: accés a GS de la família Electricitat i Electrònica.  
Món laboral: electricista, instal·lador equips i línies elèctrics, manteniment i construcció 
elèctrica, energia solar, telecomunicacions.  

 
GM d’electromecànica de vehicles automòbils.  
Duració: dos cursos.  
Prospectiva acadèmica: accés a GS de la família Transport i Manteniment de Vehicles.  
Món laboral: mecànic de vehicles, operari d’ITV, empreses de fabricació de recanvis, 
venedor i/o distribuïdor de recanvis.  
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  Escola Agrària del Pirineu (Montferrer i 
Castellbó, prop de La Seu d’Urgell) 

Avantatge: possibilitat de residència d’estudiants al mateix centre.   

 
GM d’aprofitament i conservació del medi natural.  
Duració: dos cursos acadèmics.  
Prospectiva acadèmica: accés a GS de la família Formació agrària professional.  
Món laboral: tractorista, especialista de fustes, activitats forestals, repoblació, podador, 
planterista, treballs d’altura en arbres, maquinista forestal.  
 

GM d’activitats eqüestres.  
Duració: dos cursos. 
Prospectiva acadèmica: accés a GS de la família Formació agrària professional.  
Món laboral: treballador amb cavalls i/o poltres (doma, cria, cura...), monitor, guia 
d’itineraris a cavall, responsable d’itineraris eqüestres (disseny, prevenció, seguretat...), 
auxiliar ferrador.  
 

GM de conducció d’activitats físicoesportives al medi natural.  
Duració: un curs.  
Prospectiva acadèmica: accés a GS de la família activitats físiques i esportives.  
Món laboral: monitor activitats (colònies, casal estiu), hípica, auxiliar guia de muntanya...  

 

  A l’institut Abat Oliva (Ripoll) 
 

GM Gestió administrativa.   
Duració: dos cursos.  
Prospectiva acadèmica: accés a GS de la família administració i gestió.  
Món laboral: auxiliar administratiu, ajudant d’oficina, recepcionista, atenció al públic. 
 

GM integrat instal·lacions elèctriques i automàtiques i manteniment 
electromecànic.  
Avantatge: dos GM integrat en un, dues famílies diferents.  
Duració: tres cursos.  
Prospectiva acadèmica: accés a GS de la família instal·lació i manteniment i de la família 
Electricitat i Electrònica. 
Món laboral: electricista, instal·lador equips i línies elèctrics i electròniques, manteniment 
i construcció elèctrica i electrònica, energia solar, telecomunicacions, muntador 
industrial. 
 

GM integrat de Cuina i restauració i Forneria, pastisseria i confiteria.  
Avantatge: dos GM integrat en un, dues famílies diferents.  
Duració: tres cursos.  
Prospectiva acadèmica: accés a GS de la família hostaleria i turisme i de la família 
indústries alimentàries.  
Món laboral: cuiner, cap de cuina, cambrer de sala, càtering, cuina hospitals, residències, 
escoles, forner, pastisser, torronaire, reboster.  
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  Institut Alt Berguedà (Bagà) 

 
GM de conducció d’activitats físicoesportives al medi natural.  
Duració: un curs.  
Prospectiva acadèmica: accés a GS de la família activitats físiques i esportives.  
Món laboral: monitor activitats (colònies, casal estiu), auxiliar hípica, auxiliar guia de 
muntanya, etc.  

 
  Institut Guillem de Berguedà (Berga) 

 
GM de cures auxiliars d’infermeria.  
Duració: un curs.  
Prospectiva acadèmica: accés a GS de la família Sanitat.  
Món laboral: auxiliar d’infermeria, atenció primària o domiciliària, en unitats especials i de 
salut mental.  

 
GM d’atenció a persones en situació de dependència.  
Duració: dos cursos acadèmics.  
Prospectiva acadèmica: accés a GS de la família de serveis socioculturals i a la comunitat.  
Món laboral: assistent de persones dependents, ajuda a domicili, auxiliar educació 
especial, residències geriàtriques, treballador familiar, teleassistència.  

 

  Escola Xarxa (centre privat, Berga) 
 
GM Gestió administrativa.   
Duració: dos cursos.  
Prospectiva acadèmica: accés a GS de la família administració i gestió.  
Món laboral: auxiliar administratiu, ajudant d’oficina, recepcionista, atenció al públic. 

 
GM de manteniment electromecànic.  
Duració: dos cursos acadèmics.  
Prospectiva acadèmica: accés a GS de la família Instal·lació i Manteniment.  
Món laboral: muntador industrial, d’equips elèctrics i electrònics, electricista industrial, 
de manteniment.  

 
GM de sistemes microinformàtics i xarxes. 
Duració: dos cursos acadèmics.  
Prospectiva acadèmica: accés a GS de la família Informàtica i Comunicacions.  
Món laboral: reparació equips informàtics, manteniment sistemes informàtics, serveis 
d’Internet, suport informàtic, operador de sistemes.  
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Altres CFGM d’interès a zones pròximes 
 

 CENTRE FAMÍLIA CICLE FORMATIU 

B
A

G
E

S 

Ins. 
Guillem 

Catà 

Fusta, moble i suro Fusta i moble 

Imatge personal 
Perruqueria i cosmètica capil·lar 

Estètica i bellesa 

Comerç i màrqueting Activitats comercials 

Ins. 
Lacetània 

Transport i 

manteniment de 

vehicles 

Electromecànica de vehicles 

automòbils 

Electricitat i electrònica 

Instal·lacions elèctriques i 

automàtiques 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Instal·lació i 

manteniment 
Manteniment electromecànic 

Informàtica i 

comunicacions 
Sistemes microinformàtics i xarxes 

Fabricació i mecànica Mecanització 

Escola 
agrària 

Agrària Producció agroecològica 

JOVIAT FPi 
(centre 
privat) 

Hoteleria i turisme 
Cuina i gastronomia 

Serveis de restauració 

Indústries alimentàries Forneria, pastisseria i confiteria 

Sanitat 

Cures auxiliars d’infermeria 

Farmàcia i parafarmàcia 

Emergències sanitàries 

L
L

E
ID

A
 

Ins. de 
Pont de 

Suert 

Activitats Físiques i 

Esports 

Conducció d’Activitats 

Fisicoesportives en el medi natura, 

Explotació d’Estacions d’Esquí 

Agrària 
Aprofitament i conservació del medi 

natural. 

Ins. Hug 
Roger III 

(Sort) 

Administració i gestió Gestió administrativa. 

Informàtica i 

comunicacions 
Sistemes Microinformàtics i Xarxes 

Comerç i màrqueting Activitats comercials 

Activitats físiques i 

esportives 

Conducció d’activitats 

fisicoesportives en el medi natural 
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3.Cicles formatius  
de Grau Superior 

 
 

Títol Tècnic superior en l’especialitat cursada. 

Accés 

Títol de Batxillerat, curs de preparació per grau 

superior, prova accés a GS (19 anys), títol de 

tècnic (CFGM), altres estudis equivalents, COU, 

FP2, prova accés a la universitat. 

Duració Un o dos cursos acadèmics (1400 o 2000 hores) 

Permet Entrada al món laboral, estudis universitaris, altres 

cicles formatius. 

 
 
 

  Institut Joan Brudrieu (La Seu d’Urgell) 
 
GS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, de la família 
“Informàtica i Comunicació”. 
Duració: dos cursos. 
Prospectiva acadèmica: estudis universitaris, altres tècnics superiors.  
Món laboral: aplicacions informàtiques per la gestió empresarial i de negocis, aplicacions 
informàtiques generals, de l’entreteniment i dels mòbils.  

 
GS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, de la família 
“Informàtica i Comunicació”.  
Duració:  dos cursos.  
Prospectiva acadèmica: estudis universitaris, altres tècnics superiors.  
Món laboral: administració de sistemes, serveis d’Internet, missatgeria electrònica, 
suport tècnic, teleassistència, bases de dades, supervisor de sistemes, servei de 
comunicacions, entorns web.  

 
GS Educació Infantil, de la família “Serveis Socioculturals i a la comunitat”.  
Duració: dos cursos. 
Prospectiva acadèmica: estudis universitaris, altres tècnics superiors.  
Món laboral: auxiliar educador primer cicle educació infantil,  programes amb infants fins 
a 6 anys en vulnerabilitat, educador d’activitats d’oci i temps lliure infantil.  
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  La Salle (La Seu d’Urgell, concertat) 
 
GS Administració i finances, de la família “Administració i Gestió”.  
Duració: dos cursos. 
Prospectiva acadèmica: estudis universitaris, altres tècnics superiors.  
Món laboral: administratiu d’oficina, comptable, comercial, financer, de logística, de 
recursos humans, atenció al client. 

 
GS d’Automoció, de la família “Transport i Manteniment de Vehicles”.  
Duració: dos cursos.  
Prospectiva acadèmica: estudis universitaris, altres tècnics superiors.  
Món laboral: receptor i reparador de vehicles, mecànic de vehicles industrials, taxador de 
vehicles.  

 

  Institut Aubenç (Oliana) 
 
GS Comerç internacional, de la família “Comerç i Màrqueting”. 
Duració: dos cursos. 
Prospectiva acadèmica: estudis universitaris, altres tècnics superiors.  
Món laboral: comerç exterior, internacional, màrqueting internacional, venda 
internacional, departament d’operacions comercials, consignatari de vaixells, logística del 
transport.  

 
  Institut Abat Oliba (Ripoll) 

 
GS Administració i finances, de la família “Administració i Gestió”.  
Duració: dos cursos. 
Prospectiva acadèmica: estudis universitaris, altres tècnics superiors.  
Món laboral: administratiu d’oficina, comptable, comercial, financer, de logística, de 
recursos humans, atenció al client. 

GS Direcció de cuina, de la família “Hoteleria i turisme”.  
Duració: dos cursos.  
Prospectiva acadèmica: estudis universitaris, altres tècnics superiors.  
Món laboral: director d’aliments i begudes, director de cuina, cap de producció de cuina, 
primer o segon cap de cuina, cap de càtering, cap de partida, encarregat de bodega.  
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  Fundació Eduard Soler: Escola de Treball del 
Ripollès (Ripoll) 

 
GS Robòtica, automatització i mecatrònica (doble grau), de la família 
“Electricitat i electrònica”.  
Duració: tres cursos (doble grau). 
Prospectiva acadèmica: estudis universitaris, altres tècnics superiors.  
Món laboral: supervisió de muntatge i manteniment de sistemes industrials, cap d’un 
taller electromecànic, verificador d’aparells, control, regulació, disseny, xarxes de 
comunicació de sistemes d’automatització industrial i maquinària i equips industrials. 

 
GS Disseny i Programació Industrial (doble grau), de la família “Disseny 
industrial” (arts plàstiques i disseny).  
Duració: tres cursos (doble grau) 
Prospectiva acadèmica: estudis universitaris, altres tècnics superiors.  
Món laboral: elaboració de maquetes, plànols bidimensionals, interpretació d’esquemes, 
detecció i millora de les propietats d’un objecte per la fabricació, treballs d’interiorisme, 
construcció, urbanisme i rehabilitació.  

 
 

  Escola Xarxa (Centre Privat, Berga) 
 
GS Administració i finances, de la família “Administració i Gestió”.  
Duració: dos cursos. 
Prospectiva acadèmica: estudis universitaris, altres tècnics superiors.  
Món laboral: administratiu d’oficina, comptable, comercial, financer, de logística, de 
recursos humans, atenció al client. 
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Altres CFGS d’interès a zones pròximes 
 

 CENTRE FAMÍLIA CICLE FORMATIU 

B
A

G
E

S 

INS Guillem 
Catà 

Comerç i Màrqueting Gestió de vendes i espais comercials 

Sanitat Laboratori clínic i biomèdic 

Serveis socioculturals i a la 

comunitat 

Animació sociocultural i turística 

Educació infantil 

Integració social 

INS 
Lacetània 

Administració i gestió Administració i finances 

Edificació i obra civil Projectes d’edificació 

Electricitat i electrònica Automatització i robòtica industrial 

Fabricació mecànica 

Programació de la producció en 

fabricació mecànica 

Disseny en fabricació mecànica 

Instal·lació i manteniment Mecatrònica industrial 

Informàtica i 

comunicacions 

Administració de sistemes 

informàtics en xarxa 

Desenvolupament d’aplicacions web 

JOVIAT FPi 

Activitats físiques i 

esportives 

Animació d’activitats físiques i 

esportives 

Administració i gestió 
Administració i finances 

Assistència a la direcció 

Comerç i màrqueting Gestió de vendes i espais comercials 

Sanitat 

Dietètica 

Higiene bucal 

Laboratori clínic i biomèdic 

Imatge per al diagnòstic i medicina 

nuclear 

Informàtica i 

comunicacions 

Desenvolupament d’aplicacions web 

Desenvolupament d’aplicacions 

multiplataforma 

Hosteleria i turisme 
Direcció de cuina 

Direcció de serveis i restauració 

L
L

E
ID

A
 

INS Hug 
Roger III 

(Sort) 

Hosteleria i turisme 
Tècnic superior en guia, informació 

i assistències turístiques. 

Activitats físiques i 

esportives 

Ensenyaments i animació 

socioesportiva 

INS Pont de 
Suert 

Agrària Gestió forestal i del medi natural 

Seguretat i medi ambient Educació i control ambiental 
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4. Batxillerat 
 
Accés: títol d’Educació Secundària Obligatòria, títol 

equivalent homologat o cicle formatiu de grau mitjà o superior.  

 
Permet: accés a estudis universitaris, de grau superior 

(amb la superació de les proves específiques pels tècnics 

esportius) i als ensenyaments artístics superiors.  
 

 

CENTRE 
EDUCATIU MODALITATS 

Institut Pere Borrell 
Humanitats i ciències socials 

Ciències i tecnologia 

Batxibac (doble titulació espanyola i francesa) 

Institut Joan 
Brudieu 

Humanitats i ciències socials 

Ciències i tecnologia 

Artístic 

Batxibac (doble titulació espanyola i francesa) 

Institut Alt 
Berguedà 

Humanitats i ciències socials 

Ciències i tecnologia 

Institut Guillem de 
Berguedà 

Humanitats i ciències socials 

Ciències i tecnologia 

Institut Abat Oliba 
Humanitats i ciències socials 

Ciències i tecnologia 

Batxibac (doble titulació espanyola i francesa) 
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5. ESTUDIS UNIVERSITARIS 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Possibilitats dins el territori: 
 

Universitats més pròximes: 
 

  Universitat de Vic (UVic).  
 Cicles Formatius de Grau Superior.  

 Graus, postgraus i màsters.  

 Ofertes semipresencials i virtuals.  

 

  Universitat de Manresa (Fundació Universitària del 
Bages, FUB).  

 Cicles Formatius de Grau Superior.  

 Graus i màsters.  

 

  Universitat de Perpinyà: facultat a Font Romeu 
(STAPS, equivalència amb INEFC).  

 Grau i màster universitari de ciències de l’esport.  

 

 Universitat d’Andorra (UDA).  
Accés: convalidació del Batxillerat i permís de residència d’estudiant.  

 Bàtxelor (equivalència en grau universitari del sistema educatiu 
espanyol) en ciències de l’educació, administració d’empreses, dret, 
informàtica i infermeria.  
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 Universitats a distància amb més oferta  
 

 Universitat Oberta de Catalunya (UOC).  

 Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).  

 Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 
 
 

 Universitat públiques a Catalunya 
 

 Universitat de Barcelona (UB) 

 Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 

 Universitat Pompeu Fabra (UPF) 

 Universitat de Girona (UdG) 

 Universitat de Lleida (UdL) 

 Universitat Rovira i Virgili (URV) 

 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 
 
 

 Universitats privades amb majors ofertes 
d’estudis 

 

 Universitat Ramon Llull (URL, Barcelona) 

 Universitat Internacional de Catalunya (UIC) 
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6. ALTRES RECURSOS 
FORMATIUS DEL TERRITORI 

 

Idiomes: centres oficials 
 

Escola Oficial d’Idiomes a La Seu d’Urgell (EOI La Seu), amb centre adscrit a 
Puigcerdà d’anglès i francès.   
Escola Oficial d’Idiomes a Berga.  
Institut Obert de Catalunya (anglès online).  

 

Centres que ofereixen formació: 
 

  Acadèmica System (Puigcerdà) 
 Reforç escolar.  

 Cursos d’iniciació al francès i a l’anglès.  

 Cursos específics d’informàtica.  

 Cursos d’idiomes amb possibilitat de prova final per l’obtenció del títol oficial.  

 Preparació per les proves d’accés a cicles formatius, a la universitat (PAU i majors 
de 25) i pel graduat en ESO.  

 

  Ensenyament Dolcet (Puigcerdà) 
 Reforç escolar.  

 Cursos d’iniciació i perfeccionament del català i el castellà.  

 Cursos d’idiomes amb possibilitat de prova final per l’obtenció del títol oficial.  

 Cursos d’informàtica i mecanografia.  

 Preparació per les proves d’accés a cicles formatius i a la universitat (PAU).  

 Assessorament psicopedagògic.  

 

  Ensenyament Puigcerdà 
 Cursos per a treballadors, autònoms i desocupats (construcció, prevenció de 

riscos laborals i altres sectors).  

 Preparació per als exàmens oficials de francès i anglès. 

 Català i espanyol per a estrangers.  

 
  Consell Comarcal de la Cerdanya 

 Cursos de català per a tots els nivells.  

 Cursos de coneixement del territori per nouvinguts.  

 Cursos específics d’ocupació sota demanda dels usuaris.  
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  Àrea de Joventut del Consell Comarcal de la 
Cerdanya i el Local Jove de l’Ajuntament de 
Puigcerdà 

 Curs de monitor de lleure segons demanda.  

 Curs de director de lleure segons demanda.  

 Curs de premonitor (menors de 18 anys, setmana santa).  

 Altres cursos segons la demanda i a convenir.  

 

  Acadèmica Lingo (Puigcerdà) 
 Cursos de francès i anglès.  

 Cursos específics per empreses.  

 
  Ajuntament de Puigcerdà 

 Tallers d’art de diferents modalitats.  

 Escola municipal de música Issi Fabra.  
 

  Associació universitària de Cerdanya (AUCer) 
 Cursos específics durant els mesos d’estiu.  

 Activitats i tallers formatius durant els mesos d’estiu.  

 

  FES: Fundació Eduard Soler (Ripoll) 
Ofereix cursos específics oficials especialitzat en la tecnologia.  

 

  Xarxa Òmnia (La Seu d’Urgell) 
Ofereix cursos d’informàtica per a tots els nivells i altres tallers específics.  
 

  Centre Cultural Les Monges (La Seu d’Urgell) 
Equipament cívic municipal. 
La Universitat de Lleida organitza diferents cursos al llarg de l’any en aquest equipament.  
 

  CFA: Centre de Formació d’Adults (La Seu d’Urgell) 
Centre públic dependent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat. Ofereix: 

 Ensenyaments inicials de català, castellà, anglès i francès.  

 Ensenyaments d’accés al sistema educatiu: graduat en ESO, preparació per la 
prova d’accés a FP i preparació per la prova d’accés a la universitat.  

 Ensenyaments d’informàtica (títols oficials).  
 

  Institut Obert de Catalunya (IOC) 
Àmplia oferta d’estudis online: 

 Graduat en educació secundària.  

 Batxillerat.  

 Cicles formatius.  

 Preparació per les proves d’accés a cicles.  

 Preparació per les PAU.  
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 Taller d’arts i oficis Cal Travesseres (Bellver de 
Cerdanya) 

Cursos i tallers d’arts i oficis per a totes les edats al llarg de tot l’any.   
 

 Escola Folk del Pirineu (Arsèguel)  
Ensenyaments musicals sota demanda:  

- Classes de música i solfeig.  
- Classes d’instruments musicals. 
- Per a totes les edats, nivells i poblacions del Pirineu.  

 

 Escola municipal de música Issi Fabra i conservatori 
dels Pirineus 

- Ensenyaments musicals per a totes les edats.  
- Nivell elemental de música (4 cursos acadèmics, a partir de 8 anys).  
- Nivell mitjà de música (6 cursos acadèmics posteriors al nivell elemental).  
- Preparació per les proves d’accés al grau professional.  
- Grau professional de música (6 cursos acadèmics posteriors al nivell elemental).  
- Ensenyaments no professionals.  
- Ampli ventall d’especificació d’un instrument musical.  
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7. ENSENYAMENTS  
ESPORTIUS ESPECÍFICS 
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MODALITATS ENSENYAMENTS ESPORTIUS 
Atletisme Bàsquet Esgrima 

Busseig esportiu Esports d’hivern Futbol i futbol sala 

Esports de muntanya i 

escalada 

Judo i defensa 

personal 
Salvament i socorrisme 

Handbol Piragüisme Vela 

Espeleologia Hípica 

 

 

Contingut: cada tècnic té una part general del nivell cursat (“part 

comuna i complementària”) i una part específica de l’esport escollit. 

Algunes de les parts comunes són iguals en algunes disciplines (per 

exemple, esquí i muntanya).  

 

Centres d’ensenyaments esportius: 
 

  Consell Esportiu de la Cerdanya (Consell Comarcal 
de la Cerdanya, Puigcerdà)  

En coordinació amb l’Escola Lleó XIII de Barcelona. 
Part comuna i complementària del nivell 1 (tardor) 
 

  Institut Alt Berguedà (Bagà) 
Nivell 1 (tardor) 
Part comuna i complementària general.  
Part específica del primer nivell d’excursionisme.  
Obtenció de certificat.  

 

Nivell 2 (hivern – primavera) 
Part comuna i complementària general.  
Part específica del segon nivell de muntanya mitjana.  
Títol de tècnic de mitja muntanya (grau mitjà). 
 
 

  Institut Abat Oliba (Ripoll) 
Nivell 1 (tardor i hivern - primavera) 
Part comuna i complementària general.  
Part específica del primer nivell d’excursionisme, esquí alpí, surf de neu i esquí de fons.  
Obtenció de certificat.  
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Nivell 2 (hivern – primavera)  
Part comuna i complementària general.  
Part específica del segon nivell d’esquí alpí, surf de neu, muntanya mitjana, esquí de fons, 
alta muntanya, escalada i descens de barrancs.  
Per accedir al nivell 2 cal haver superat el nivell 1 de la modalitat. En el tècnic de escalada, 
descens de barrancs i alta muntanya el nivell 1 és el d’excursionisme.  
Títol de tècnic de l’especialitat (grau mitjà).  

 
  Escola Joviat (centre privat, Manresa) 

Nivell 1  
Part comuna i complementària general.  
Part específica del primer nivell d’excursionisme, esquí alpí, surf de neu, esquí de fons, 
salvament i socorrisme, hípica, atletisme, bàsquet, futbol, futbol sala, handbol i judo i 
defensa personal.  
Obtenció de certificat.  

 
Nivell 2  
Part comuna i complementària general.  
Part específica del segon nivell d’esquí alpí, surf de neu, muntanya mitjana, esquí de fons, 
alta muntanya, escalada, descens de barrancs, salvament i socorrisme, hípica, atletisme, 
bàsquet, futbol, futbol sala, handbol i judo i defensa personal.  
Per accedir al nivell 2 cal haver superat el nivell 1 de la modalitat. En el tècnic de escalada, 
descens de barrancs i alta muntanya el nivell 1 és el d’excursionisme.  
Títol de tècnic de l’especialitat (grau mitjà).  

 
Nivell 3.  
Part comuna i complementària general.  
Part específica del tercer nivell d’esquí alpí, surf de neu, esquí de fons, alta muntanya, 
esquí de muntanya, escalada, salvament i socorrisme, hípica, atletisme, bàsquet, futbol, 
futbol sala, handbol i judo i defensa personal.  
Per accedir al nivell 3 cal tenir el títol de tècnic de la modalitat. En la modalitat d’esquí de 
muntanya, cal tenir el tècnic d’alta muntanya per accedir-hi. 
Títol de tècnic superior de l’especialitat (grau superior).  

 

  Institut de La Pobla de Segur 
Nivell 1  
Part comuna i complementària general.  
Part específica del primer nivell d’excursionisme, esquí alpí, surf de neu, esquí de fons, 
salvament i socorrisme, piragüisme, espeleologia i busseig. 
Obtenció de certificat.  
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Nivell 2  
Part comuna i complementària general.  
Part específica del segon nivell d’esquí alpí, surf de neu, muntanya mitjana, esquí de fons, 
alta muntanya, escalada, descens de barrancs, salvament i socorrisme, piragüisme, 
espeleologia i busseig.  
Per accedir al nivell 2 cal haver superat el nivell 1 de la modalitat. En el tècnic de escalada, 
descens de barrancs i alta muntanya el nivell 1 és el d’excursionisme.  
Títol de tècnic de l’especialitat (grau mitjà). 

 
Nivell 3 
Part comuna i complementària general.  
Part específica del tercer nivell d’esquí alpí, surf de neu, esquí de fons, alta muntanya, 
esquí de muntanya, escalada, salvament i socorrisme. 
Per accedir al nivell 3 cal tenir el títol de tècnic de la modalitat. En la modalitat d’esquí de 
muntanya, cal tenir el tècnic d’alta muntanya per accedir-hi. 
Títol de tècnic superior de l’especialitat (grau superior).  
 
 

Altres ensenyaments esportius: 
 

  Consell Esportiu de la Cerdanya (al Consell 
Comarcal de la Cerdanya, Puigcerdà)  

 
Curs de monitor dinamitzador poliesportiu (juliol).  
Obtenció del Certificat Oficial de l’Escola Catalana de l’Esport amb 
possibilitat de donar accès al Registre Oficial de Professionals de l’esport.  
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CONTACTES 
 

INS Pere Borrell 

Adreça 
C/ Escoles Pies, 46.  

17520. Puigcerdà (Girona) 

Telèfon 972884642 

Correu electrònic b7005741@xtec.cat 

Pàgina web https://agora.xtec.cat/iespereborrellpuigcerda/ 

 

Escola Vedruna Puigcerdà 
Adreça 

c/ Carmelites, 4.  

17520. Puigcerdà (Girona) 

Telèfon 972880384 

Correu electrònic vedrunapuigcerda@vedruna.cat 

Pàgina web http://www.vedrunapuigcerda.cat/ 

 

Acadèmia System 
Adreça 

c/ Higieni de Rivera, 3. Baixos.  

17520. Puigcerdà (Girona) 

Telèfon 972140306 

Correu electrònic system@academiasystem.com 

Pàgina web http://www.academiasystem.com/ 

 

Ensenyament Dolcet 

Adreça 
c/ Escoles Pies, 33.  Baixos. 

17520. Puigcerdà (Girona) 

Telèfon 972880669 

Correu electrònic info@ensenyamentdolcet.cat 

Pàgina web https://www.ensenyamentdolcet.cat/pages/ca/index.php 

 

Acadèmia Lingo 
Adreça 

Pl. dels bombers, 13, F.  

17520. Puigcerdà (Girona) 

Telèfon 972882190 

Correu electrònic info@lingo.cat 

Pàgina web https://www.lingo.cat/ca/ 

Ensenyament Puigcerdà 

Adreça 
C/. Major, 63.  

17520. Puigcerdà (Girona) 

Telèfon 619518318 

https://agora.xtec.cat/iespereborrellpuigcerda/
http://www.vedrunapuigcerda.cat/
http://www.academiasystem.com/
https://www.ensenyamentdolcet.cat/pages/ca/index.php
https://www.lingo.cat/ca/
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Consell Comarcal de la Cerdanya 

Adreça 
Pl. del Rec, 5.  

17520. Puigcerdà (Girona) 

Telèfon 972884884 

Correu electrònic recepcio@cerdanya.org 

Pàgina web www.cerdanya.cat  

 

Escola municipal de música Issi Fabra 

Adreça 
C/. Pere Borrell, 6.  

17520. Puigcerdà (Girona) 

Telèfon 972881426 

Correu electrònic escolamusica@puigcerda.cat 

Pàgina web http://www.puigcerda.cat/la-vila/la-vila-1/escolamusica 

 

Taller d’art municipal 

Adreça 
C/. Raval de les monges, 17.  

17520. Puigcerdà (Girona).  

Telèfon 972881189 

Correu electrònic rosellcoma@gmail.com 

Pàgina web http://www.puigcerda.cat/la-vila/la-vila-1/tallersarts 

 

Associació universitària de Cerdanya (AUCer) 

Adreça 
C/. Major, 50, baixos.   

17520. Puigcerdà (Girona).  

Telèfon 619562573 

Correu electrònic campus@aucer.org 

Pàgina web http://www.aucer.org/ 

 

Institut Joan Brudieu 

Adreça 
C/. Bisbe Iglesias Navarri, 27.  

25700. La Seu d’Urgell (Lleida) 

Telèfon 973350403 

Correu electrònic iesjoanbrudieu@xtec.cat 

Pàgina web https://agora.xtec.cat/iesjoanbrudieu/ 

 

La Salle (La Seu d’Urgell) 

Adreça 
c/ Sant Joan Baptista de la Salle, 27.  

25700. La Seu d’Urgell (Lleida) 

Telèfon 973350144 

Correu electrònic lasallelaseu@lasalle.cat 

Correu electrònic puigcerdaensenyament@hotmail.com 

http://www.cerdanya.cat/
http://www.puigcerda.cat/la-vila/la-vila-1/escolamusica
http://www.puigcerda.cat/la-vila/la-vila-1/tallersarts
http://www.aucer.org/
https://agora.xtec.cat/iesjoanbrudieu/


29 
 

Pàgina web http://www.laseu.lasalle.cat/ 

 

Centre cultural Les Monges 

Adreça 
c/ Capdevila, 29, 3ª. 

25700. La Seu d’Urgell (Lleida) 

Telèfon 973350010 

Correu electrònic PFI: c5960028@xtec.cat // Altres: cultura@aj-laseu.cat 

Pàgina web http://www.laseu.cat/viure-a-la-seu/cultura/equipaments/centre-cultural-les-monges 

 

Institut Aubenç 
Adreça 

c/ Germà Frederic, s/n. 

25790. Oliana (Lleida) 

Telèfon 973470444 

Correu electrònic C5006471@xtec.cat 

Pàgina web https://sites.google.com/a/iesaubenc.cat/insaubenc/ 

 

Escola Agrària del Pirineu 
Adreça 

Finca de les Colomines, s/n.  

25721. Bellestar (Lleida) 

Telèfon 973352358 

Correu electrònic aecapir.daam@gencat.cat 

Pàgina web https://agora.xtec.cat/eca-pirineu/moodle/ 

 

Institut Pont de Suert 
Adreça 

Barri d’Aragí, s/n, 25520.  

Pont de Suert, Lleida.  

Telèfon 973690040 

Correu electrònic iespontdesuert@xtec.cat 

Pàgina web https://agora.xtec.cat/iespontdesuert/ 

 

Institut Roger Hug III 
Adreça 

C/. Joaquim Sostres, s/n.   

25560. Sort (Lleida).  

Telèfon 973620888 

Correu electrònic c5006291@xtec.cat 
Pàgina web https://agora.xtec.cat/ieshugroger/ 

 

Xarxa Òmnia la Seu d’Urgell 
Adreça 

Centre Cívic de l’Escorxador. C/. Camí de la Palanca, s/n.  

25700. La Seu d’Urgell (Lleida).    

Telèfon 973353008 

Correu electrònic laseu@xarxaomnia.gencat.cat 

http://www.laseu.lasalle.cat/
http://www.laseu.cat/viure-a-la-seu/cultura/equipaments/centre-cultural-les-monges
https://sites.google.com/a/iesaubenc.cat/insaubenc/
https://agora.xtec.cat/eca-pirineu/moodle/
https://agora.xtec.cat/iespontdesuert/
https://agora.xtec.cat/ieshugroger/
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Pàgina web http://xarxaomnia.gencat.cat/blocs/laseu/ 

 

Escola Oficial d’Idiomes la Seu d’Urgell 
Adreça 

C/. Capdevila, 29 1ª.  

25700. La Seu d’Urgell (Lleida).    

Telèfon 973354446 

Correu electrònic eoilaseudurgell@xtec.cat 
Pàgina web http://www.eoilaseu.cat/ 

 
 

Centre de Formació per Adults (CFA) 
Adreça 

Pl. dels Oms, 1.  

25700. La Seu d’Urgell (Lleida).     

Telèfon 973351612 

Correu electrònic afalaseu@xtec.cat 

Pàgina web https://sites.google.com/a/cfalaseu.cat/info/ 

 

Institut Abat Oliba 
Adreça 

Carretera de Barcelona, 57. 

17500. Ripoll (Girona)     

Telèfon 972701150 

Pàgina web http://insabatoliba.cat/ 

 

Fundació Eduard Soler (FES) 
Adreça 

Av. Eduard Soler, 1.  

17500. Ripoll (Girona)     

Telèfon 972701131 

Correu electrònic info@fes.cat 

Pàgina web https://www.fes.cat/ 

 

Institut Alt Berguedà 
Adreça 

Av. de Salarich, 29.  

08695. Bagà (Barcelona) 

Telèfon 938244136 

Correu electrònic a8052891@xtec.cat 

Pàgina web https://agora.xtec.cat/iesaltbergueda/ 

 

Institut Guillem de Berguedà 
Adreça 

Camí Pedret, 2.  

08600. Berga (Barcelona).  

Telèfon 938210618 

http://xarxaomnia.gencat.cat/blocs/laseu/
http://www.eoilaseu.cat/
https://sites.google.com/a/cfalaseu.cat/info/
http://insabatoliba.cat/
https://www.fes.cat/
https://agora.xtec.cat/iesaltbergueda/
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Correu electrònic iesguillembergueda@gmail.com 

Pàgina web https://agora.xtec.cat/iesguillembergueda/ 

 

Escola Xarxa 
Adreça 

C/. Pare Coll, 1.  

08600. Berga (Barcelona).   

Telèfon 938210305 

Correu electrònic a8070520@xtec.cat 

Pàgina web http://www.escolaxarxa.cat/ 

 

Institut Cal Gravat 
Adreça 

C/. Puig i Cadafalch, 54.  

08243. Manresa (Barcelona).  

Telèfon 938742368 

Correu electrònic a8065330@xtec.cat 

Pàgina web https://agora.xtec.cat/iescalgravat/ 

 

Centre d’Iniciatives per l’Ocupació (PFI) 
Adreça 

Pl. Cots, 5-7.  

08240. Manresa (Barcelona).   

Telèfon 938776490 

Correu electrònic cio@ajmanresa.cat 

Pàgina web http://www.ciomanresa.cat/web 

 

Institut Guillem Catà 
Adreça 

C/. Rosa Sensat, 6-8.  

08243. Manresa (Barcelona).   

Telèfon 938773705 

Correu electrònic a8046761@xtec.cat 

Pàgina web http://www.inskta.cat/ 

 

Institut Lacetània 
Adreça 

Av. de les basses de Manresa, 51-59.  

08242. Manresa (Barcelona).    

Telèfon 938773750 

Correu electrònic inslacetania@xtec.cat 

Pàgina web https://agora.xtec.cat/inslacetania/ 

 

Escola Agrària del Bages 
Adreça 

Av. Universitària, 5-6 (edifici FUB). 

08242. Manresa (Barcelona).     

Telèfon 938749060 

https://agora.xtec.cat/iesguillembergueda/
http://www.escolaxarxa.cat/
https://agora.xtec.cat/iescalgravat/
http://www.ciomanresa.cat/web
http://www.inskta.cat/
https://agora.xtec.cat/inslacetania/
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Correu electrònic ccagraria.manresa@gencat.cat 

Pàgina web https://agora.xtec.cat/ecamanresa/ 

 

Joviat Manresa 
Adreça 

Muralla de Sant Francesc, 39.  

08241. Manresa (Barcelona).      

Telèfon 938726988 

Correu electrònic secretaria@joviat.cat 

Pàgina web https://www.joviat.com/ 

 

Escola Oficial d’Idiomes del Berguedà 

Adreça 
Camí de Pedret, 2. 

08600. Berga (Barcelona) 

Telèfon 938214116 

Correu electrònic eoibergueda@xtec.cat 

Pàgina web https://www.eoibergueda.cat/ 

 

Institut Obert de Catalunya (IOC) 

Adreça 
Av. del Paral·lel, 71-73. 

08004. Barcelona.  

Telèfon 933476100 

Correu electrònic ioc@ioc.cat 

Pàgina web https://ioc.xtec.cat/educacio/ 

 

Escola Folk del Pirineu 

Adreça 
C/. Doctor Llangort, 17.  

25722. Arsèguel (Lleida)  

Telèfon 973384182 

Correu electrònic escolafolkdelpirineu@tradicionarius.cat 

Pàgina web https://escolafolk.wixsite.com/canal-baridana 

 

Escola municipal de música Issi Fabra –  
Conservatori dels Pirineus 

Adreça 
Passeig Pere Borrell, 6. 

17520. Puigcerdà (Girona)   

Telèfon 972881426 

Correu electrònic escolamusica@puigcerda.cat 

Pàgina web 
http://www.puigcerda.cat/la-vila/la-vila-

1/escolamusica/infoescolamusica/Infoescola 

 

Cal Travesseres 
Adreça C/. Del Castell   

Telèfon 972881426 

Correu electrònic escolamusica@puigcerda.cat 

https://agora.xtec.cat/ecamanresa/
https://www.joviat.com/
https://www.eoibergueda.cat/
https://ioc.xtec.cat/educacio/
https://escolafolk.wixsite.com/canal-baridana
http://www.puigcerda.cat/la-vila/la-vila-1/escolamusica/infoescolamusica/Infoescola
http://www.puigcerda.cat/la-vila/la-vila-1/escolamusica/infoescolamusica/Infoescola
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Pàgina web 
http://www.puigcerda.cat/la-vila/la-vila-

1/escolamusica/infoescolamusica/Infoescola 
 

Universitat de Vic 
Telèfon 938861222 

Pàgina web https://www.uvic.cat/ 

 

Universitat de Manresa (FUB) 
Telèfon 938774179 

Pàgina web https://www.umanresa.cat/ca/umanresa-uvic-ucc 

 

Universitat de Perpinyà: STAPS Font Romeu 
Telèfon +33468045395 

Pàgina web https://staps.univ-perp.fr/fr/staps-de-font-romeu-18475.kjsp 

 

Universitat d’Andorra 
Telèfon +376 743000 

Pàgina web https://www.uda.ad/ 

 

Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 
Telèfon 93817272 

Pàgina web https://www.uoc.edu/portal/ca/index.html 

 

Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) 
Telèfon 941210211 

Pàgina web https://www.unir.net/ 

 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
Telèfon 

913986636 

Pàgina web https://www.uned.es/universidad/ 

 

Universitat de Barcelona (UB) 
Telèfon 934021100 

Pàgina web https://www.ub.edu/web/ub/ca/ 

 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
Telèfon 935811111 

Pàgina web https://www.uab.cat/  

 

Universitat Pompeu Fabra (UPF) 
Telèfon 935422000 

Pàgina web https://www.upf.edu/ 

http://www.puigcerda.cat/la-vila/la-vila-1/escolamusica/infoescolamusica/Infoescola
http://www.puigcerda.cat/la-vila/la-vila-1/escolamusica/infoescolamusica/Infoescola
https://www.uvic.cat/
https://www.umanresa.cat/ca/umanresa-uvic-ucc
https://staps.univ-perp.fr/fr/staps-de-font-romeu-18475.kjsp
https://www.uda.ad/
https://www.uoc.edu/portal/ca/index.html
https://www.unir.net/
https://www.uned.es/universidad/
https://www.ub.edu/web/ub/ca/
https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html
https://www.upf.edu/
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Universitat de Girona (UdG) 
Telèfon 972418000 

Pàgina web https://www.udg.edu/ca/ 

 

Universitat de Lleida (UdL) 
Telèfon 973 70 20 00 

Pàgina web http://www.udl.es/ca/ 

 

Universitat Rovira i Virgili (URV) 
Telèfon 977 55 80 00 

Pàgina web http://www.urv.cat/ca/ 

 

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 
Telèfon 934016200 

Pàgina web https://www.upc.edu/ca 

 

Universitat Ramon Llull (URL) 
Telèfon 936022200 

Pàgina web https://www.url.edu/ 

 

Universitat Internacional de Catalunya (UIC) 
Telèfon 932541800 

Pàgina web https://www.uic.es/ca 

 
 
 
 
 
 

 

https://www.udg.edu/ca/
http://www.udl.es/ca/
http://www.urv.cat/ca/
https://www.upc.edu/ca
https://www.url.edu/
https://www.uic.es/ca
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Enllaços d’interès 

 

 

Cercador d’estudis a Catalunya http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/ 

Programes de Formació i 
Inserció (PFI) 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/ 

Batxillerat http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/ 

Formació Professional http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/ 

Estudis específics d’arts 
plàstiques i disseny 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/apd/ 

Formació musical http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/musica/ 

Escoles de dansa http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/dansa/ 

Ensenyaments artístics 
superiors 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/eas/ 

Ensenyaments esportius http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/ 

Estudiar idiomes http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/idiomes/ 

Formació d’adults http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/adults/ 

Cursos d’accés a cicles http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/acces-cicles/ 

Formació per alumnes amb 
necessitats educatives 

especials entre 16 i 20 anys 
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/ife/ 

Servei d’orientació virtual del 
Departament d’Ensenyament 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/ 

Homologació de títols 
estrangers 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/ 

Beques d’estudis http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/beques/ 

Serveis d’educació territorials http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis_territorials/ 

Proves d’accés a tots els 
estudis 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-

tramits/proves/proves-acces/ 

Preinscripció i matrícules http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/ 

Notes de tall estudis 
universitaris 

http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissi

o/preinscripcio/documentacio/Notes_i_places/Notes_tall_1a_ass

ignacio_11-07-19_JUNY_2019.pdf 

Cercador formació Girona http://www.ddgi.cat/formacioenxarxa/faces/public/index.xhtml 

Formació professional dual 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/empreses-

fpdual/ 

http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/educacio_i_formacio/formac

io_professional_dual/ 

Saló de l’ensenyament a 
Barcelona 

http://www.ensenyament.com/ 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/apd/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/musica/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/dansa/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/eas/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/idiomes/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/adults/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/acces-cicles/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/ife/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/homologacio/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/beques/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis_territorials/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/
http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcio/documentacio/Notes_i_places/Notes_tall_1a_assignacio_11-07-19_JUNY_2019.pdf
http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcio/documentacio/Notes_i_places/Notes_tall_1a_assignacio_11-07-19_JUNY_2019.pdf
http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcio/documentacio/Notes_i_places/Notes_tall_1a_assignacio_11-07-19_JUNY_2019.pdf
http://www.ddgi.cat/formacioenxarxa/faces/public/index.xhtml
http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/empreses-fpdual/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/empreses-fpdual/
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/educacio_i_formacio/formacio_professional_dual/
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/educacio_i_formacio/formacio_professional_dual/
http://www.ensenyament.com/
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Fira de l’estudiant a Girona 
(Expojove) 

http://www.girones.cat/p/expojove.html 

Fira de l’estudiant a Ripoll 
(Univers Jove) 

http://www.universjove.cat/ 

Educació Secundària 
Obligatòria 

http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/educacio_i_formacio/que_p

ots_fer_quan_acabis_l_eso/ 

Estudis universitaris 
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/educacio_i_formacio/estudia

r_a_la_universitat/ 

Formació ocupacional 
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/educacio_i_formacio/formac

io_ocupacional/ 

Xarxa Telemàtica Educativa de 
Catalunya 

http://xtec.gencat.cat/ca/inici 

Portal de recursos educatius 
del Departament 
d’Ensenyament 

http://www.edu365.cat/ 

Cercadors d’estudis a Espanya https://www.educaweb.com/ 

Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC) 

http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici 

Portal informatiu d’estudis a 
Catalunya 

https://formacio365.cat/ 

Orientació professional virtual 
de Barcelona Activa 

https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/ 

 
 
  

http://www.girones.cat/p/expojove.html
http://www.universjove.cat/
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/educacio_i_formacio/que_pots_fer_quan_acabis_l_eso/
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/educacio_i_formacio/que_pots_fer_quan_acabis_l_eso/
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/educacio_i_formacio/estudiar_a_la_universitat/
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/educacio_i_formacio/estudiar_a_la_universitat/
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/educacio_i_formacio/formacio_ocupacional/
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/educacio_i_formacio/formacio_ocupacional/
http://xtec.gencat.cat/ca/inici
http://www.edu365.cat/
https://www.educaweb.com/
http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici
https://formacio365.cat/
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/
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TEST D’ORIENTACIÓ 
 

Si encara no tens clar quin itinerari professional escollir pel teu futur, et proposem alguns 

test que et poden donar un cop de mà en el teu procés de prendre una decisió. Recorda 

que els resultats són orientatius i et poden ajudar, però no sempre són exactes.  

 
 Test professional Educaweb: 

 

https://www.educaweb.cat/orientacio/interessos-professionals/ 
 

 Servei d’Orientació de Catalunya: test CLOE, d’orientació professional.  
 

https://www.oficinadetreball.gencat.cat/cloe/ST?LANGUAGE=CA&CNMACTION=showIntr
o 
 

 Generalitat de Catalunya: qüestionari d’orientació professional.  
 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/joves/conec-interessos/questionari-
autoconeixement/ 
 
 Universitat Abat Oliba: test Estrella Polar.  

 

https://latevaestrellapolar.uaoceu.cat/ 

 

https://www.educaweb.cat/orientacio/interessos-professionals/
https://www.oficinadetreball.gencat.cat/cloe/ST?LANGUAGE=CA&CNMACTION=showIntro
https://www.oficinadetreball.gencat.cat/cloe/ST?LANGUAGE=CA&CNMACTION=showIntro
http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/joves/conec-interessos/questionari-autoconeixement/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/joves/conec-interessos/questionari-autoconeixement/
https://latevaestrellapolar.uaoceu.cat/

