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Departament d’Orientació                POAP 
                                                                                                                                                        2019/2020 
 
  

 
LA FORMACIÓ PROFESSIONAL 

 

La formació professional comprèn el conjunt d’ensenyaments que, dins el  
sistema educatiu, capaciten per l’exercici qualificat de diferents professions. 

En l’àmbit educatiu, l’FP  té com a finalitat la preparació de l’alumnat per a 
l’activitat  en  un  camp  professional,  proporcionant-los  una  formació polivalent 
que els permeti adaptar-se a les modificacions laborals que es puguin produir al llarg 
de la seva vida. 

ESTRUCTURA: 

Formació Professional Bàsica (FPB) 

Cicles Formatius de Grau Mitjà (GFGM) 

Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) 
 
FPB (FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA) 
 

Formen part de la formació professional del sistema educatiu i s’adrecen a alumnes 
que no han finalitzat l’ESO i desitgen una formació adreçada a incorporar-se al 
món laboral. La FPB permet obtenir un títol professional bàsic de nivell 1 en el 
Catàleg Nacional de Qualificacions. 

Durada: 2.000 hores (dos cursos acadèmics)  

Què s’estudia?: 

Assignatures professionals relacionades amb el perfil del cicle que s’hagi triat. 
Assignatures comuns agrupades en àmbits: Comunicació i societat: llengua  
castellana,  llengua  catalana,  anglès  i  ciències  socials.  Ciències aplicades: 
matemàtiques i ciències. 

Formació en centres de treball: pràctiques en centres de treball 

Qui pot accedir a la FPB? Poden accedir a aquests estudis els i les alumnes que 
compleixin simultàniament els tres requisits següents: 

- Tenir 15 anys complits o els compleixin abans d’acabar el mes de desembre i no 
superar els 17. 

- Haver cursat 3r d’ESO o, excepcionalment, haver cursat 2n. 

- Haver set proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la 
incorporació a un cicle d’FPB. 

QUÈ PUC FER EN ACABAR L’FPB? 

a) Cicles Formatius de Grau Mitjà 
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S'hi pot accedir : 

- Amb el títol de Graduat en secundària (ESO). 

- Amb la superació d'una prova d'accés. 
- Amb la superació d’una FPB 

Permeten obtenir el títol de Tècnic. 

Tenen una durada dos cursos acadèmics (incloses les pràctiques-F.C.T.-). 

 Amb el títol de Tècnic es poden cursar cicle formatius de grau superior o 
fer un Batxillerat 

 

ESTRUCTURA DELS CICLES FORMATIUS: Els Cicles s'organitzen  

mitjançant mòduls professionals de distinta naturalesa: 

    Mòduls associats a una unitat de competència professional.  

   Mòduls transversals. 

   Mòdul de Formació i orientació laboral. 
   Mòdul de Formació en centres de treball. 

 
 

OFERTA 

Al  Departament d'Orientació podeu trobar informació sobre tots els 

cicles formatius de grau mitjà i superior que es realitzen a l'Estat 

espanyol. També, unes fitxes explicatives -a  l'abast  de  l'alumnat-  de    

cicles  que s'imparteixen a les Illes Balears amb les competències 

professionals,   mòduls   de   cada   cicle (assignatures), titulació,   àmbit   

professional   i   de   treball,   sortides professional i accés a altres estudis. 

A  les Illes Balears, el curs 2020/2021 s'impartiran  els cicles formatius 

que s'indiquen a la relació que figura a la web   http://fp.caib.es,   on   es   

trobarà   una   extensa informació de l'FP. 

Si vols informació sobre la Formació Professional a tot  

l’Estat Espanyol consulta la pàgina : www.todofp.es 

 

Que puc fer  si no tenc el GES? 

a)  Món laboral 

   No  tindries  cap  titulació,  tan  sols  un  certificat  dels  estudis 

cursats. 

.    Hi accediries sense cap tipus de qualificació professional ni la formació 

bàsica necessària per al desenvolupament de qualsevol professió. 

http://fp.caib.es/
http://www.todofp.es/
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   Seria convenient que t'inscrivissis com a demandant de feina a l'oficina 

del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)  que  te    correspongués  

segons  el  teu  lloc  de residència. I apuntar-te a cursos de formació  

ocupacional del SOIB. 

 

o  Què són els cursos de Formació Ocupacional del SOIB? 

 

Són  cursos  d’especialització  per  a  desenvolupar  una  ocupació, 

consistents en matèries teòriques i sobretot  molt pràctiques. També hi 

ha tota una sèrie de cursos de  formació  de  caràcter  general  dirigida  

a  millorar  la  formació   personal (idiomes,   eines   informàtiques,...).  

Ofereixen una formació adreçada a persones adultes en  situació d’atur o 

treballadors en actiu majors de 16 anys,  per a què millorin la seva 

formació professional i s’obrin  les portes del treball. Són gratuïts i en 

acabar s’obté una  acreditació de la seva capacitat adquirida. Tant l’oferta  

dels cursos com la seva durada és variable. 

 

o Què es necessita per inscriure’s? 
 

Tenir  més  de 16  anys  i  estar  inscrit  al  SOIB (per  acreditar-ho s’ha 

d’estar en possessió de la targeta de  demandant d’ocupació, que 

s’expedeix a les oficines del SOIB/INEM). 

 

o On informar-se sobre l’existència d’aquests cursos? 
 

Pots anar personalment al SOIB i al Centre de Formació  de Blancadona. 

També pots informar-te en qualsevol dels Centres   d’Informació   

Juvenil,   Centres   d’Orientació: Servei   d’Orientació   del   SOIB,   

Eivissa-   Ocupació, COFISOL. La premsa local també sol publicar-los ja 

que són d’oferta pública i és obligada la seva publicació. 

Pots trobar més informació en la pàgina web www.soib.es 

PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL 
 

Què és la Garantia Juvenil? 

La garantía juvenil és una iniciativa europea que pretén facilitar l’accés 

als joves al mercat de treball. L’objectiu és que els joves estiguin en 

http://www.soib.es/
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disposició de poder optar a ofertes de feina ajustades al seu perfil 

professional, a accions de formació contínua, formació en aprenentatge o  

pràctiques no laborals a empreses, entre d’altres mesures. 

 

Què ofereix la Garantia Juvenil als joves beneficiaris? 

Implica promoure programes d’actuació dirigits a joves menors de 30 anys 

que no estudien ni treballen i es troben allunyats del mercat de treball, en 

col·laboració amb les entitats i els agents implicats. La proposta d’actuació 

es fa amb un catàleg de serveis que preveu mesures de millora de 

l’ocupabilitat, de la intermediació, mesures per afavorir la contractació i 

l’emprenedoria. 

 

Inscripció 

Si  voleu  més  informació,  us  podeu dirigir  a la vostra  oficina del SOIB, 

mitjançant cita prèvia per telèfon al 012 o per Internet: 

http://goo.gl/oUqQCL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://goo.gl/oUqQCL
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OFERTA CICLES FORMATIUS  EIVISSA  I  FORMENTERA  CURS 2020/2021 

OFERTA CICLES FORMATIUS A EIVISSA I FORMENTERA PEL CURS  2020/2021 

CFGM CENTRE CFGS 

 Instal·lacions de producció de calor IMA 
21 

 Instal·lacions de telecomunicacions 
ELE22 

 Cuina i Gastronomia HOT 21 
 Serveis en Restauració HOT22 
 Electromecànica de vehicles automòbils 

TMV 22 
 Instal·lacions elèctriques i  automàtiques 

ELE21 

 
 

   IES Isidor Macabich 
971314672 

 Guia, informació i assistències 
turístiques HOT33 

 Automatització i robòtica industrial ELE 
34 

   .       Agències de viatges i gestió  
d’esdeveniments HOT 32 

 Gestió Administrativa ADG21 
 Activitats comercials COM21 

   IES Sa Blancadona 

971310862 

 Administració I  finances ADG31 
 Màrqueting i  publicitat COM 31 

 Sistemes microinformàtics i  xarxes IFC21    IES Sa Colomina 
971316209 

 Administració de sistemes informàtics 
en xarxa IFC31 

 Sistemes microinformàtics i  xarxes IFC21    IES Santa Maria 
971191551 

 

 Gestió administrativa ADG21    IES Quartó de Portmany 
971343101 

 Administració I  finances ADG31 
 Educació infantil SSC31 

 Conducció d’activitats fisicoesportives en 

el medi natural ADF21 

 Perruqueria I cosmètica capilar. 

IMP22 
 Farmàcia i parafarmàcia SAN 22 
 Cures auxiliars d’infermeria SAN 23 

 Atenció a persones en situació de 
dependència SSC 21 

 
 
 
 
 

    IES Algarb 
971306866 

 Dietètica SAN 32 
 Integració social SSC32 

Ensenyament i animació 
socioesportiva AFD31 

 Cuina i Gastronomia HOT21 

.      Forneria, rebosteria i confiteria INA 21 

   IES Sa Serra 
971348423 

 

 Producció agroecològica AGA21 
 Jardineria i Floristeria AGA 23 
 Pesca I navegació litoral MAP 24 

   CIFP Can 
Marines 
971336073 

 

 Gestió administrativa ADG21  IES Xarc 
971339500 

 

 Serveis en restauració HOT 22    IES Balàfia 
971333489 

 

 Serveis en restauració HOT22 
 Cuina i gastronomia HOT 21 
 Gestió Administrativa ADG21 

   IES Marc 
Ferrer 
971322071 
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 Forja artística 
 Assistència al producte gràfic  imprès 

   Escola d’  Arts 
971301228 

 Modelisme  d’indumentària 
 Moblament 
 Ebenisteria artístic 


