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Estàs a punt d'acabar l'ESO? És el moment de decidir. 
Tens moltes opcions.... tant si has aprovat l’ESO, com si no. 
Aquí trobaràs els diferents itineraris que pots seguir, amb la informació de cada camí i 
l’oferta concreta a la comarca del Garraf. 

 

 
Webs d’orientació educativa: 

 
 Portal d'orientació acadèmica i professional del Departament d’Ensenyament 

de la Generalitat de Catalunya.  
 

 El GR, l’eina per arribar allà on vols. 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/
http://www.educaweb.cat/orientacio/interessos-professionals/
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És l'etapa de formació acadèmica que es cursa convencionalment entre els 16 i els 18 
anys, però és oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a 
distància. Es tracta d'un cicle format per dos cursos. 
 
El batxillerat prepara l'alumnat per a estudis posteriors, tant professionals com 
universitaris, i per a l'accés al món laboral.  
 
Es pot escollir entre tres modalitats de batxillerat. A l’hora de triar modalitat, caldria 
optar per la modalitat que prepari millor i ofereixi més opcions d’accés als estudis 
posteriors que es vulguin cursar, ja siguin CFGS, que tenen modalitats preferents, o els 
estudis universitaris, on cal tenir en compte les futures ponderacions d’assignatures 
per a les proves d’accés a la universitat. 
  

 Arts 
 Humanitats i ciències socials  
 Ciències i tecnologia 

 
Els estudis de batxillerat s'estructuren en:  
 

 Part comuna: matèries comunes i tutoria.  
 Part diversificada: matèries pròpies de la modalitat escollida, una és obligada 

segons la modalitat de batxillerat, matèries específiques i el treball de recerca. 
 

L'alumnat fa 30 hores lectives setmanals.  
 
Matèries de 1r de Batxillerat 
 
Matèries comunes:  
 
• Llengua catalana i literatura I 
• Llengua castellana i literatura I 
• Llengua estrangera I 
• Ciències món contemporani (cultura científica) 
• Educació física  
• Filosofia 
 
 
 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/prioritat-batx/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/que-estudiar/arts/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/que-estudiar/humanitats/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/que-estudiar/ciencies/
http://www.edu365.cat/batxillerat/comfer/recerca/
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Matèries de modalitat: 
 
Arts: 
 
• Història i fonaments de les arts  
(matèria d'opció obligatòria) 
• Anàlisi musical  
• Arts escèniques 
• Cultura audiovisual  
• Dibuix artístic  
• Dibuix tècnic  
• Disseny 
• Literatura castellana 
• Literatura catalana 
 
 
 

Humanitats i ciències socials: 
 
• Llatí I (matèria d'opció obligatòria 
per a humanitats)/ Matemàtiques 
aplicades a les ciències socials 
I(obligatòria per a ciències socials) 
• Economia 
• Economia d'empresa  
• Grec  
• Història del món contemporani 
• Literatura castellana 
• Literatura catalana 
• Literatura universal 
 
 

Ciències i tecnologia: 
 
• Matemàtiques I (matèria d'opció 
obligatòria) 
• Biologia  
• Ciències de la Terra (geologia)  
• Dibuix tècnic  
• Física  
• Química  
• Tecnologia industrial  

 
 
 

Matèries específiques:  
 
• Història de la música i de la dansa 
• Psicologia 
• Segona llengua estrangera  
• Sociologia 
• Tècniques d'expressió graficoplàstica 
• Religió 
• Estada a l'empresa 
• Específica de centre 
 
 
Batxillerat nocturn 
L'ensenyament nocturn de batxillerat s'adreça fonamentalment a persones que per 
causa de l'activitat laboral o per altres circumstàncies encaixen millor en una oferta 
horària diferent de la del règim diürn.  
 
Requisits: 

 Tenir 18 anys o més, o bé  
 tenir una edat compresa entre els 16 i els 18 anys i acreditar, per motius 

laborals o altres que a criteri del Consell Escolar ho justifiquin, la impossibilitat 
de seguir estudis en règim diürn. 

 
Batxillerat a distància 
El batxillerat es pot cursar a distància a l'Institut Obert de Catalunya. Aquesta opció té 
les particularitats següents: es cursa en blocs semestrals, no es regeix per les normes 
de pas de curs establertes de forma general i és més flexible, de manera que facilita 
l'adaptació a les circumstàncies personals, familiars i laborals. 
 
Batxillerat amb models internacionals 
Hi ha l’opció de cursar el batxillerat conjuntament amb modalitats internacionals, ja 
sigui el Batxibac ( amb el baccalauréat francés) o el Batxillerat Internacional (BI). 
 
 

http://ioc.xtec.cat/educacio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/com-estudiar/doble-titulacio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/com-estudiar/internacional/
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SANT PERE DE RIBES 
 
INSTITUT ALEXANDRE GALÍ  
C. Miquel Servet, s/n.  Tel. 93 814 35 85. 
Centre: Públic 
Modalitats: 

 Humanitats i ciències socials    

 Ciències i tecnologia   
 
INSTITUT CAN PUIG  
C. Joan Maragall, s/n.  Tel. 93 896 23 18. 
Centre: Públic 
Modalitats: 

 Humanitats i ciències socials    

 Ciències i tecnologia  
 

INSTITUT MONTGRÒS  
C. Joan Cuadras i Marcer, 1. Tel. 938961220. 
Centre: Públic 
Modalitats: 

 Humanitats i ciències socials    

 Ciències i tecnologia  
  

LYCÉE FRANÇAIS BEL AIR 
Ctra. C-246 Km 42. Tel. 93 896 22 67. 
Centre: Privat 

 Baccalauréat (Batxillerat francès) 
 
SITGES 
 
INSTITUT JOAN RAMON BENAPRÈS  
Camí de la Fita, s/n. Tel. 93 894 37 12. 
Centre: Públic 
Modalitats: 

 Humanitats i ciències socials    

 Ciències i tecnologia   
 
INSTITUT VINYET  
C. Mestre Manel Torrens Girona, 2-6.  
Tel. 93 810 71 32. 
Centre: Públic 
Modalitats: 

 Humanitats i ciències socials    

 Ciències i tecnologia   
 
ESCOLA PIA  
C. Hort Gran, 8. Tel. 93 894 95 34. 
Centre: Privat 
Modalitats: 

 Humanitats i ciències socials    

 Ciències i tecnologia   
 
THE BRITISH SCHOOL OF BARCELONA 
Passeig Isaac Albéniz, s/n. Tel. 93 811 03 05. 
Centre:Privat 
Modalitat:   

 Batxillerat Internacional 
 

CUBELLES 
 
INSTITUT CUBELLES  
C. Josep Pla, s/n.  Tel. 93 895 50 24. 
Centre: Públic 
Modalitats: 

 Humanitats i ciències socials    

 Ciències i tecnologia   
 
 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
INSTITUT BAIX A MAR 
C/ de l'Ancora 29. Tel: 93 657 17 42. 
Centre: Públic 

 Humanitats i ciències socials 

 Ciències i tecnologia 
 
INSTITUT DOLORS MALLAFRÈ I ROS  
C. Dr. Zamenhof, 57. Tel. 93 814 22 04. 
Centre: Públic 
Modalitats: 

 Humanitats i ciències socials    

 Ciències i tecnologia   

 Arts 
 
INSTITUT F.X. LLUCH I RAFECAS 
C. Doctor Zamenhof, 30. Tel. 938153767. 
Centre: Públic 

 Humanitats i ciències socials    

 Ciències i tecnologia   
 
INSTITUT JOAQUIM MIR  
Av. Vilafranca, s/n.  Tel. 93 893 36 48. 
Centre: Públic 
Modalitats: 

 Humanitats i ciències socials    

 Ciències i tecnologia   
 
INSTITUT MANUEL DE CABANYES 
Av. Francesc Macià, 110-114. Tel. 93 815 22 50. 
Centre: Públic 
Modalitats: 

 Humanitats i ciències socials    

 Ciències i tecnologia   

 Batxillerat nocturn 

 Batxibac (Batxillerat + Baccalauréat) 
 
ESCOLA PIA  
Rbla. Samà, 114-116.  Tel. 93 815 08 75. 
Centre: Privat 
Modalitats: 

 Humanitats i ciències socials   

 Ciències i tecnologia   
 

http://www.xtec.cat/centres/a8047467
http://www.iescanpuig.com/
http://www.insmontgros.cat/
http://www.ecole-belair.com/
http://iessitges.xtec.cat/
http://iessitges.xtec.cat/
http://agora.xtec.cat/iesvinyet/moodle/
http://agora.xtec.cat/iesvinyet/moodle/
http://sitges.escolapia.cat/
https://www.britishschoolbarcelona.com/
http://blocs.xtec.cat/iescubelles/
http://blocs.xtec.cat/iescubelles/
http://agora.xtec.cat/insbaixamar/
http://agora.xtec.cat/iesmallafre/
http://agora.xtec.cat/iesmallafre/
http://www.fxlluchirafecas.cat/
http://agora.xtec.cat/iesjoaquimmir/
http://agora.xtec.cat/iesjoaquimmir/
http://agora.xtec.cat/iescabanyes/
http://agora.xtec.cat/iescabanyes/
http://vilanova.escolapia.cat/
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Els cicles formatius de grau mitjà de formació professional serveixen per aprendre el 
necessari per treballar en un determinat àmbit laboral.  
  

La durada dels cicles formatius engloba les hores lectives de formació en un centre 
educatiu i les hores de la formació pràctica en centres de treball, entre 1.300 i 2.000 
hores, la qual cosa suposa, en general, un o dos cursos acadèmics. 
 
Els cicles formatius s'organitzen en mòduls professionals que s'estructuren en crèdits 
de caràcter teòric i pràctic de durada variable i propis de cada cicle formatiu. A més, 
inclouen, ordinàriament, un crèdit de síntesi que ha de permetre culminar la integració 
dels continguts impartits al llarg del cicle. 
 
El crèdit de formació pràctica en centres de treball és obligatori i avaluable, i es porta a 
terme en empreses o entitats mitjançant els convenis que el Departament 
d'Ensenyament hi ha establert. 
 
Els cicles formatius s'agrupen per famílies professionals, trobareu subratllades en groc 
les famílies amb cicles de Grau Mitjà que es fan a la comarca del Garraf:  
 
 

 Activitats físiques i esportives 
 Administració i gestió 
 Agrària 
 Arts gràfiques 
 Comerç i màrqueting 
 Edificació i obra civil 
 Electricitat i electrònica 
 Energia i aigua 
 Fabricació mecànica 
 Fusta, moble i suro 
 Hoteleria i turisme 
 Imatge i so 
 Imatge personal 

 Indústries alimentàries 
 Indústries extractives 
 Informàtica i comunicacions 
 Instal·lació i manteniment 
 Maritimopesquera 
 Química 
 Sanitat 
 Seguretat i medi ambient 
 Serveis socioculturals i a la 

comunitat 
 Tèxtil, confecció i pell 
 Transport i manteniment de 

vehicles 
 
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/act-fisiques-esportives/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/admin-gestio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/agraria/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/arts-grafiques/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/comerc-marqueting/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/edif-obra-civil/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/electricitat-electronica/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/energia-aigua/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/fabricacio-mecanica/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/fusta-moble-suro/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/hoteleria-turisme/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/imatge-so/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/imatge-personal/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/industries-alimentaries/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/industries-extractives/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/informatica-comunicacions/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/installacio-manteniment/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/maritimopesquera/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/quimica/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/sanitat/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/seguretat-medi-ambient/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/serv-socioculturals-comunitat/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/serv-socioculturals-comunitat/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/textil-confeccio-pell/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/transport-manten-vehicles/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/transport-manten-vehicles/
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SANT PERE DE RIBES 
 

INSTITUT ALEXANDRE GALÍ  
C. Miquel Servet, s/n.  
Tel. 93 814 35 85. 
Centre: Públic 

 Atenció Sociosanitària 
 
INSTITUT CAN PUIG   
C. Joan Maragall, s/n.  
Tel. 93 896 23 18. 
Centre: Públic 

 Gestió administrativa 

 

SITGES 
 

INSTITUT JOAN RAMON BENAPRÈS  
Camí de la Fita, s/n. Tel. 938943712. 
Centre: Públic 

 Cuina i gastronomia  

 Serveis de restauració  

 Forneria, rebosteria i confiteria  

 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
INSTITUT F.X. LLUCH I RAFECAS 
C. Doctor Zamenhof, 30.  
Tel. 93 815 37 67. 
Centre: Públic 

 Cures auxiliars d’infermeria 

 Manteniment electromecànic  

 Instal·lacions elèctriques i automàtiques  

 Manteniment de material rodant ferroviari 

 Manteniment d'Embarcacions d'Esbarjo 
 
INSTITUT JOAQUIM MIR  
Av. Vilafranca, s/n.  
Tel. 93 893 36 48. 
Centre: Públic 

 Gestió administrativa 

 Gestió administrativa, perfil professional d'àmbit jurídic 

 Activitats comercials 

 Sistemes microinformàtics i xarxes  
 

SANTA TERESA DE JESÚS  
Rbla. Principal, 71. 
Tel. 93 893 06 17. 
Centre: Privat 

 Gestió administrativa 

 Activitats comercials 
 
ESCOLA PIA DE VILANOVA 
Rbla. Samà, 114 – 116. 
Tel. 93 815 08 75. 
Centre: Privat. 

 Farmàcia i parafarmàcia  

http://www.xtec.cat/centres/a8047467
http://www.iescanpuig.com/
http://iessitges.xtec.cat/
http://iessitges.xtec.cat/
http://www.fxlluchirafecas.cat/
http://agora.xtec.cat/iesjoaquimmir/
http://vilanova.escolateresiana.com/
http://vilanova.escolapia.cat/
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Els cicles formatius de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny serveixen per aprendre el 
necessari per desenvolupar un determinat ofici artístic. Duren entre 950 i 2.000 hores, 
que corresponen a un o a dos cursos acadèmics.  
 
A més, inclouen una obra final com a exponent de les competències de l'alumne/a. El 
contingut curricular té relació directa amb la pràctica professional. 
 
Per accedir a aquests ensenyaments cal superar, a banda de tenir l’ESO o equivalent, 
un aprova d’aptitud. 
 
Més informació de les proves.  
 
Els cicles formatius s'agrupen per famílies, al Garraf es fa el cicle d’Assistència al 
producte gràfic interactiu de la família de Comunicació gràfica i audiovisual:  
 

 Art floral 
 Arts aplicades a la 

indumentària 
 Arts aplicades al llibre 
 Arts aplicades al mur 
 Ceràmica artística 
 Circ 
 Comunicació gràfica i 

audiovisual 

 Disseny d'interiors 
 Disseny industrial 
 Escultura 
 Esmalts artístics 
 Joieria d'art 
 Teatre 
 Tèxtils artistícs 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
EMAID. ESCOLA MUNICIPAL D’ART I DISSENY  
Pl. de les Casernes, s/n. 
Tel. 93 893 28 46. 
Centre: Públic 

 Assistent al producte gràfic interactiu 

 

 
 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-apd/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/apd/cicles-families/floral/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/apd/cicles-families/indumentaria/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/apd/cicles-families/indumentaria/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/apd/cicles-families/llibre/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/apd/cicles-families/mur/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/apd/cicles-families/ceramica/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/apd/cicles-families/circ/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/apd/cicles-families/comun-grafica-audiovisual/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/apd/cicles-families/comun-grafica-audiovisual/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/apd/cicles-families/interiors/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/apd/cicles-families/industrial/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/apd/cicles-families/escultura/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/apd/cicles-families/esmalts/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/apd/cicles-families/joieria/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/apd/cicles-families/teatre/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/apd/cicles-families/textils/
http://www.vilanova.cat/emaid
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Els cicles formatius de grau mitjà d’esports serveixen per aprendre el necessari per 
organitzar activitats de formació, entrenament i pràctica de l’esport escollit. Pel que fa 
a l’entrenament d’esportistes i equips hi entrarien les categories de cadets i juvenils.  

Per accedir a aquests estudis cal superar una prova física a banda de tenir l’ESO 
aprovada. Aquesta prova és diferent en funció del CFGM al qual es vol accedir.  
 
Més informació de les proves.  
 
Els cicles formatius s’agrupen per famílies. A la comarca del Garraf no es cursa cap cicle 
formatiu d’Esports de règim especial:  
 

 Atletisme 
 Basquetbol 
 Handbol 
 Busseig esportiu 
 Esports de combat 
 Esports eqüestres 
 Esports d'hivern 
 Esports de muntanya i escalada 
 Esports de vela 
 Esgrima 
 Espeleologia 
 Futbol i futbol sala 
 Piragüisme 
 Salvament i socorrisme 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/espec-esportius/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/cicles/atletisme/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/cicles/basquet/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/cicles/handbol/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/cicles/busseig/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/cicles/combat/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/cicles/equestres/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/cicles/hivern/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/cicles/muntanya-escalada/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/cicles/vela/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/cicles/esgrima/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/cicles/espeleologia/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/cicles/futbol/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/cicles/piraguisme/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/cicles/salvament-socorrisme/
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Els programes de formació i inserció són voluntaris i estan adreçats als joves que 
compleixin com a mínim 16 anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, 
que hagin deixat l'educació secundària obligatòria (ESO) sense obtenir-ne el títol i que, 
en el moment d'iniciar els programes, no segueixin estudis en el sistema educatiu ni 
participin en altres accions de formació. 
 
La finalitat d'aquests programes és proporcionar a aquests joves la possibilitat 
d'incorporar-se de nou al sistema educatiu per continuar estudis de formació 
professional. Han de facilitar, també, l'aprenentatge imprescindible per accedir al 
mercat de treball amb millors possibilitats d'obtenir una ocupació qualificada i 
duradora. 
 
Els programes de formació i inserció s'estructuren en: 
 

 Mòduls de formació professional, per a l'assoliment de les competències 
professionals, que inclouen un mòdul de pràctiques en alternança en centres 
de treball. 

 Mòduls de formació general per a l'adquisició de competències instrumentals 
bàsiques. 

 Accions de seguiment i orientació de l'alumne. 
 

La durada dels programes de formació i inserció és d'un curs acadèmic, un total de 
1000 hores. 
 

 Administració i gestió 

 Agrària 

 Arts gràfiques 

 Comerç i màrqueting 

 Edificació i obra civil 

 Electricitat i electrònica 

 Fabricació mecànica 

 Fusta, moble i suro 

 Hoteleria i turisme 

 Imatge personal 

 Indústries alimentàries 

 Informàtica i comunicacions 

 Instal·lació i manteniment 

 Tèxtil, confecció i pell 

 Transport i manteniment de 

vehicles 

 

 

 

 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/cicles/administracio-gestio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/cicles/agraria/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/cicles/arts-grafiques/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/cicles/comerc-marqueting/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/cicles/edif-obra-civil/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/cicles/electricitat-electronica/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/cicles/fabricacio-mecanica/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/cicles/fusta-moble-suro/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/cicles/hoteleria-turisme/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/cicles/imatge-personal/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/cicles/industries-alimentaries/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/cicles/informatica-comunicacions/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/cicles/installacio-manteniment/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/cicles/textil-confeccio-pell/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/cicles/transport-manten-vehicles/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/cicles/transport-manten-vehicles/
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VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL (IMET) 
C. Unió 81.  
Tel. 93 814 04 40. 
Centre: Públic 

 Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques  

 Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics  

 Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic 

 Auxiliar de comerç i atenció al públic (Adaptat a educació especial) 
 
 
SANT PERE DE RIBES 
 
INSTITUT CAN PUIG  
C. Joan Maragall, s/n.  
Tel. 938962318. 
Centre: Públic 

 Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic (Adaptat a educació especial) 
 
PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL SANT PERE DE RIBES 
C. Major, 110.  
Tel. 93 896 32 44. 
 Centre: Públic. 

 Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic 

 Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració 
 
 
SITGES 
 
INSTITUT JOAN RAMON BENAPRÈS  
Camí de la Fita, s/n.  
Tel. 938943712. 
Centre: Públic 

 Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis  de restauració 

 

 
 
 

 
 
 

http://www.imet.cat/
http://www.iescanpuig.com/
http://iessitges.xtec.cat/
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Els itineraris formatius específics són ensenyaments professionals adreçats a alumnes 
d’entre 16 i 20 anys (durant l’any natural que inicien l’itinerari) amb necessitats 
educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada i que 
no es troben en  disposició de seguir la formació professional ordinària. 
 
Els itineraris, que tenen una durada de quatre anys, inclouen continguts 
professionalitzadors i continguts relacionats amb el desenvolupament d’habilitats 
personals i socials dels alumnes; la seva finalitat és que els alumnes incrementin la 
seva autonomia personal i assoleixin les competències professionals que els facilitin la 
transició a la vida adulta i la inclusió social i laboral. 
 
Hi ha dues modalitats: 
 

 Auxiliar en cura d'animals i espais verds 
 Auxiliar en vendes i atenció al públic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SANT PERE DE RIBES 
                                                  
INSTITUT CAN PUIG  
C. Joan Maragall, s/n.  
Tel. 938962318. 
Centre: Públic 

 Auxiliar en cura d'animals i espais verds 

                                                                                                                                                                                                   

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/ife/itineraris/cura-animals/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/ife/itineraris/vendes/
http://www.iescanpuig.com/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/ife/itineraris/cura-animals/
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PREPARACIÓ DE PROVES D’ACCÉS 
 
Són unes proves que et permeten accedir als cicles formatius de grau mitjà o grau 
superior si no tens la titulació requerida o equivalent. 
Les proves tenen lloc al mes de maig, però per fer-les cal matricular-s’hi cap a principis 
del mes de març. 
 
Com es preparen?  
Per lliure, utilitzant els llibres de text i d’exercicis del nivell corresponent.  
O bé assistint a classe en algun dels centres públics o privats que fan una preparació 
específica. 
 
Més informació de les proves. 
 
 

Proves d’Accés a Grau Mitjà 
Cal tenir 17 anys o més.  

 
La prova s’estructura en tres parts: 

 La part comunicativa i social comprèn les competències en llengua catalana, en 
llengua castellana, en llengua estrangera (anglès o francès) i la competència 
social i ciutadana. 

 La part matemàtica comprèn la competència matemàtica. 

 La part científica i tecnològica compren la competència d’interacció amb el 
món físic i la competència en tecnologies. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/
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PREPARACIÓ DE PROVES D’ACCÉS  
DE GRAU MITJÀ  
 
 
SANT PERE DE RIBES 
 
ESCOLA MUNICIPAL D’ADULTS 
C. Antoni Gaudí, 9-11. Les Roquetes 
Tel. 93 814 38 39. 
Centre: Públic 
 
ESCOLA MUNICIPAL D’ADULTS 
C. Major, 110. Ribes 
Tel. 93 896 15 38. 
Centre: Públic 
 
VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
ESCOLA D’ADULTS TERESA MAÑÉ 
C. Unió, 81.  
Tel. 93 893 37 49. 
Centre: Públic 
 
SITGES 
 
CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS LA XARXA 
C. de Sant Honorat, 28. 
Tel. 93 894 10 48. 
Centre: Públic 
 
A banda dels centres i aules d’adults, a la comarca del Garraf trobareu aules i centres 
privats de repàs que preparen per superar les proves d’accés tan de Grau Mitjà com de 
Grau Superior. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

http://www.xtec.cat/cfa-teresamanye
http://cfasitges.blogspot.com.es/
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CURS D’ACCÉS AL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ 
 
Aquests estudis permeten a les persones que el superen l'accés directe als cicles de 
grau mitjà de formació professional inicial; en el cas dels ensenyaments professionals 
d'arts plàstiques i disseny permet l'exempció de la part comuna de la prova d'accés i en 
el cas dels ensenyaments esportius, l'exempció de la prova d'accés de caràcter general. 
 
Les matèries del curs s'estructuren en tres àmbits: àmbit de la comunicació (COM), 
àmbit social (SOC) i àmbit cientificotecnològic (CTE). 
 
La durada mínima d'aquest curs és de 600 hores. 
 
Matèries obligatòries 

o Comunicació en llengua catalana i llengua castellana: 5 hores  (COM)  
 Llengua catalana: 2 hores  
 Llengua castellana: 2 hores  
 Estructures lingüístiques comunes a les dues llengües: 1 hora (s'avalua 

conjuntament amb llengua catalana)   
o Llengua anglesa: 3 hores (COM)  
o Ciències socials i ciutadania: 3 hores (SOC)  
o Tutoria i orientació: 1 hora (SOC)  
o Matemàtiques: 3 hores (CTE)  

Total d'hores obligatòries: 15 
  
Matèries opcionals*  

o Tecnologia: 3 hores (CTE)    
o Ciències de la naturalesa: 3 hores (CTE)  

 
*El centre tria quina matèria opcional ofereix. 
 
La qualificació de cada matèria serà numèrica, entre 1 i 10. La qualificació de cada 
àmbit serà la mitjana de les qualificacions de les matèries i serà numèrica, entre 1 i 10. 
La nota final del curs serà la mitjana aritmètica de les qualificacions dels àmbits 
expressada amb 2 decimals, i serà positiva si la qualificació és de 5 punts o superior. 
Cal obtenir un mínim de 4 punts en cadascun dels àmbits perquè se'n faci la mitjana. 

 

 
CURS D’ACCÉS AL CICLE FORMATIU  
DE GRAU MITJÀ  
 
VILANOVA I LA GELTRÚ 

INSTITUT F.X. LLUCH I RAFECAS 
C. Doctor Zamenhof, 30.  
Tel. 93 815 37 67. Centre: Públic 

http://www.fxlluchirafecas.cat/
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En general, s’adrecen a persones en edat legal de treballar que estan en situació d’atur 
i a treballadors en actiu (un percentatge de les places) que estiguin inscrits a l'oficina 
del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Tot i això, cada tipus de formació s’adreça a 
un públic determinat. En aquests moments els cursos s’estructuren en tres nivells, 
segons la formació que es requereix a cada nivell. En cas de no tenir aquests nivells 
formatius es poden fer proves d’accés de competències clau. 
 
Són programes formatius que combinen la teoria i la pràctica que tenen per finalitat 
millorar la qualificació professional i la capacitat d’inserció  mitjançant l’assoliment i el 
perfeccionament de les competències professionals dels treballadors/res.  
 
La Formació Ocupacional i Contínua es caracteritza per tenir una oferta formativa molt 
àmplia d’especialitats en tots els sectors econòmics. Els continguts i la durada del curs 
varia en funció de la branca professional i del curs concret. La majoria de cursos 
contemplen la realització de pràctiques en empreses. 
 
Les convocatòries surten anualment i la realització dels cursos dependrà dels cursos 
aprovats a cada convocatòria.  
 
El Servei d’Ocupació de Catalunya disposa d’un cercador de cursos de formació 
ocupacional i formació contínua per tot Catalunya. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socfuncions/CercarCursos.do
https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socfuncions/CercarCursos.do
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L’oferta està subjecta a l’aprovació per part de la Generalitat.  
 
GARRAF 
 
CONSELL COMARCAL DEL GARRAF 
Pl. Beatriu de Claramunt, 5-8. 
Tel. 93 810 04 00 
Centre: Públic. 
Formació Professional Ocupacional. 
 
SANT PERE DE RIBES 
 
SERVEI D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ 
C. Major, 110.  
Tel. 93 896 32 44. 
Centre: Públic. 
Formació Professional Ocupacional. 
 
SITGES 
 
CENTRE D'INICIATIVES ECONÒMIQUES. 
NIVELL 10  
C. Gabriel Pallarés, 12.  
Tel.  93 894 49 58. 
Centre: Públic. 
 
 
 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I 
TREBALL (IMET) 
C. Unió 81. 
Tel. 93 814 04 40. 
Centre: Públic. 
Formació Professional Ocupacional. 

 
FEGP 
C. de l’Àncora, 3.  
Tel. 902 106 700. 
Centre: Privat. 
Formació Professional Ocupacional i 
contínua. 
 
ADP INFORMÀTICA 
Pl. Peixateria, 17. 
Tel. 93 893 12 54. 
Centre: Privat. 
Formació Professional Ocupacional. 
 
CENTRE D’ESTUDIS BEEP MECA 
C. Aigua, 14. 
Tel. 93 814 24 05. 
Centre: Privat 
Formació Professional Ocupacional i 
contínua. 
 
MECABIT FET RECURSOS 
C. Recreo, 4, 1r.  
Tel. 93 811 52 26.  
Centre: Privat. 
Formació Professional Ocupacional. 
 
SARTI UPC 
Rbla. Exposició, 24. 
Tel. 93 896 72 00. 
Centre: Privat. 
Formació Professional Ocupacional. 

 

http://www.imet.cat/
http://www.imet.cat/
http://www.adeg.cat/
http://www.adp-academia.com/
http://www.beepmeca.com/
http://www.mecabit.com/
http://www.cdsarti.org/
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Les persones adultes poden estudiar idiomes moderns a les escoles oficials d'idiomes 
(EOI). 
 
La finalitat dels ensenyaments d'idiomes és la capacitació de l'alumnat en l'ús efectiu 
de l'idioma com a vehicle de comunicació general. L'assoliment d'aquesta finalitat 
comporta:  adquirir les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge 
oral com de l'escrit,  desenvolupar estratègies comunicatives en diferents àrees de 
comunicació,  desenvolupar estratègies per a l'aprenentatge autònom i continu de 
llengües, que puguin facilitar l'ús de l'idioma en l'exercici d'activitats professionals i en 
altres àmbits de la cultura o d'interès personal, desenvolupar actituds positives envers 
la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual. 
 
En general, aquests estudis s'estructuren en cinc cursos d'una durada mínima de 130 
hores:  

 1r i 2n curs: nivell bàsic (nivell A2 del Marc europeu comú de referència, MECR)  

 3r curs: nivell intermedi (nivell B1 del MECR)  

 4t i 5è curs: nivell avançat (nivell B2 del MECR) 

 6è curs: curs de nivell C1 (nivell C1 del MECR) 
 

 
 Alemany 
 Anglès 
 Àrab 
 Català per a estrangers 
 Coreà 
 Espanyol per a estrangers 
 Èuscar 
 Francès 

 Grec 
 Italià 
 Japonès 
 Neerlandès 
 Portuguès 
 Rus 
 Xinès 

 

 
 
 

 
 
ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES GARRAF 
C. Àncora, 29. (INS Baix-A-Mar)  
Tel. 93 816 59 92. 
Centre: Públic 

 Anglès 

 Alemany 

 Monogràfics d’altres idiomes i específics. 
 
 
A banda de l’Escola Oficial d’Idiomes, la comarca disposa de diversos centres i 
acadèmies privats d’idiomes que ofereixen cursos tot l’any. 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/idiomes/estudis/alemany/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/idiomes/estudis/angles/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/idiomes/estudis/arab/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/idiomes/estudis/catala-no-catalanoparlants/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/idiomes/estudis/corea/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/idiomes/estudis/espanyol-estrangers/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/idiomes/estudis/euscar/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/idiomes/estudis/frances/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/idiomes/estudis/grec/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/idiomes/estudis/italia/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/idiomes/estudis/japones/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/idiomes/estudis/neerlandes/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/idiomes/estudis/portugues/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/idiomes/estudis/rus/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/idiomes/estudis/xines/
http://www.eoigarraf.cat/
http://www.eoigarraf.cat/
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Les escoles de música i dansa imparteixen ensenyaments que aporten a l’alumnat una 
formació teòrica i pràctica que permet gaudir de la pràctica individual i de conjunt de 
la música o la dansa.  
 
La seva oferta formativa és oberta  i flexible; es poden impartir programes  de 
diferents intensitats i per a alumnat de totes les edats. Els estudis que imparteixen no 
són reglats i, per tant, no porten a l’obtenció de títols homologats. 
 
El grau professional s’estructura en sis cursos acadèmics i condueixen a l’obtenció de 
títols homologats. Per accedir a aquests ensenyaments cal superar una prova de nivell 
específica que convoca anualment el Departament d’Ensenyament. Aquest accés pot 
fer-se a primer o a qualsevol dels altres cursos. 
 
Especialitats de dansa: 
 

 Dansa clàssica   

 Dansa contemporània   

 Dansa espanyola 
 

Especialitat de música: 
 

 Instruments de l'orquestra   

 Instruments polifònics   

 Instruments de la música moderna i el jazz   

 Instruments de la música antiga, excepte orgue   

 Instruments tradicionals   

 Àrea de cant 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/dansa/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/musica/
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Centres autoritzats pel Departament d’Ensenyament: 
 
 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
ESCOLA I CONSERVAOTRI MUNICIPAL 
DE MÚSICA MESTRE MONTSERRAT. 
Escorxador, s/n. 
Telèfon 938 142 572. 
Centre: Públic. 
Escola de Música 
Grau Professional 
 
ESCOLA DE MÚSICA FREQÜÈNCIES  
C. Rambla Ventosa, 4. 
Telèfon 938 144 754. 
Centre: Privat. 
Escola de Música 
 
MUSICAREA 
Rbla. J.A. Vidal,4.  
Tel. 93 814 58 17.  
Centre: Privat. 
Escola de Música 

SITGES 
 
ESCOLA DE MÚSICA MONTSERRAT 
ALMIRALL  
Carrer de Rafael Llopart, 17 
Telèfon 675 823 738. 
Centre: Públic. 
Escola de Música 
 
ESCOLA DE DANSA DOLORS VILALTA 
LACRUZ   
C. Rafael Llopart, 39, baixos.  
Telèfon 93 894 72 39. 
Centre: Privat. 
Escola de Dansa 
 
 
 
 
 

 
 
A banda, a la comarca hi ha escoles de música i dansa privats que ofereixen estudis 
especialitzats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.vilanova.cat/ecmusica/
http://www.vilanova.cat/ecmusica/
http://www.frequencies.cat/
http://musicarea.cat/
http://s491707114.web-inicial.es/
http://s491707114.web-inicial.es/
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La Garantia Juvenil és una iniciativa a nivell europeu per reduir l'atur juvenil. Si 
compleixes els requisits, en un termini de quatre mesos, la Generalitat t'oferirà una 
oferta de treball, pràctiques o formació. 
 
Què t’ofereix? 
 
Depenent de la primera valoració realitzada mitjançant l’entrevista inicial els itineraris 
que podràs realitzar giraran al voltant d’aquells aspectes que hagis de reforçar per 
assolir els objectius proposats. 
 

 Orientació laboral i suport a la cerca de feina 
Si no saps de què pots treballar, si busques feina i no 
saps per on començar o si t’has plantejat treballar a 
l’estranger, t’acompanyen en tot aquest procés. 

 

 Reforç de la teva formació i experiència 
Has acabat fa poc els estudis i vols fer pràctiques? 
T'estimaries més fer formació per millorar en la teva 
professió? 

 

 Posar en marxa la teva idea de negoci 
T’has plantejat crear una empresa? Tens una idea i vols 
comprovar si és viable? Tens perfil emprenedor? 

 
 
Requisits: 
 

 Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió. També podran 
inscriure's els estrangers amb autorització per treballar. 

 Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya 
 Tenir més de 16 anys i menys de 30. 
 No haver treballat el dia abans de la data de presentació de la sol·licitud. 
 No haver rebut accions educatives o formatives que comportin més de 40 

hores mensuals el dia abans de la data de presentació de la sol·licitud. 
 Adquirir un compromís de participació activa. 

 
Com es fa la inscripció? 
 
Inscripció amb DNI electrònic o certificat en aquesta web. 
 
Si vols inscriure-t'hi i no tens el DNI o certificat electrònic, pots fer la inscripció a 
l’Oficina Jove Garraf. 

https://garantiajuvenil.empleo.gob.es/garantiajuvenil/nuevaSolicitud
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El Departament d'Ensenyament ha fet pública la previsió de dates per fer les 
preinscripcions cada curs.  
 
Els terminis habituals de presentació de sol·licituds són: 
 

 ESO: del 13 al 24 d’abril. 

 ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICA I DANSA: del 4 al 16 d’abril. 

 BATXILLERAT: del 14 al 24 de maig. 

 CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ: del 14 al 24 de maig. 

 PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ: del 14 al 25 de maig. 

 ENSENYAMENTS D’ESPORTS: del 8 de  maig al 6 de juny (primer període). 

 FORMACIÓ D’ADULTS: del 18 al 26 de juny. 

 CURSOS ESPECÍFICS D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS: del 2 al 6 de juliol. 

 ENSENYAMENTS D’IDIOMES: del 3 al  de setembre. 
 

 
 

 
 Departament d’Ensenyament 

 Estudiar a Catalunya 

 Preinscripció a Catalunya 

 Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya  

 Estudis Universitaris a Catalunya 

 Guia Formativa del Garraf 
 
 
 

ensenyament.gencat.cat
queestudiar.gencat.cat
queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio
http://www.xtec.cat/
estudisuniversitaris.gencat.cat
http://www.ccgarraf.cat/guies-comarcals/oferta-educativa-garraf.htm
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