
ORIENTACIÓ ACADÈMICA I 
PROFESSIONAL A ESPA

CEPA Francesc de Borja Moll



ESPA
TITULACIÓ: GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. 

IMPORTANT:

- No hi ha màxim de convocatòries.
- Ni límit de permanència.

Per obtenir el títol s'han d'aprovar totes les assignatures.

En acabar, si has estudiat en català des 5t de primària i has aprovat 
català de 4t d'ESPA, obtindràs el certificat oficial B1.

Per expedir el certificat: anar a la secretaria d'aquest mateix 
centre.



I EN ACABAR, QUÈ PUC FER...???



SORTIDES ACADÈMIQUES I PROFESSIONALS AMB EL 
TÍTOL DE GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDARIA:

A. Seguir estudiant:

- Cicle Formatiu de Grau Mitjà.
- Cicle Formatiu de Grau Superior.
- FP a distància.
- Proves lliures de FP.
- Formació Professional Dual.
- Batxillerat.
-Certificats de Professionalitat

B. Accedir al món laboral.



1. CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
(TÍTOL DE TÈCNIC)

1. Accés: 
- Títol de graduat en educació secundària obligatòria: a través 

de la nota obtinguda a ESPA. 
- Títol de formació professional bàsica.
- Altres: si han superat mòduls obligatoris d'un PQPI, superació 

curs formació específic o per prova d'accés.

2. L'assistència a classe és molt important!

3. Preinscripció: del 5 al 30 de juny de 2017

4. Al CEPA Francesc de Borja Moll es fan:
-Tècnic en  Preimpressió digital.
-Tècnic en Cures auxiliars d'infermeria.
-Tècnic en Atenció a persones en situació de dependència.



Oferta formativa FP

formacióprofessional.caib.es

Oferta formativa 2017-2018



2. CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR.

 Accés: 
- Via Batxillerat. 60% de les places.
- A través del títol de grau mitjà: 20% de les places 
segons la nota obtinguda. 
- Altres vies: 20% de les places.

- Superar prova accés a cicles de grau superior. 
- Superar curs de formació específic per a l'accés a 
cicles de grau superior. 
- Superar prova d’accés a la Universitat per a majors 
de 25 anys. 

Al CEPA es fa preparació per a les proves de les següents 
assignatures:
- Comunes: català, castellà, anglès i matemàtiques.
- Optatives: física i química, ciències naturals i geografia.



3. FP A DISTÀNCIA.

● Aquesta oferta s’adreça a aquelles persones que no poden 
cursar els ensenyaments en un centre educatiu en horari 
presencial. 

● Saber que en determinats mòduls s'han de realitzar 
activitats presencials als centres. 

  
● Les proves finals  d’avaluació de cada mòdul, s'han de dur a 

terme de forma presencial al centre.

● Avantatges: la flexibilitat i autonomia en l'aprenentatge, la 
durada dependrà del temps que hi dediqui. 

● L'única limitació és el número de convocatòries.



4. PROVES LLIURES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL.

● Són proves que permeten obtenir el títol de FP. Les persones 
interessades es poden examinar d'un o més mòduls.

● Requisits: tenir els 18 anys i els mateixos requisits que per 
accedir a FP.

● S'ha de fer una prova per a cada un dels mòduls professionals 
que integren un cicle formatiu. 

● El mòdul professional Formació en Centres de Treball s'ha de 
cursar de manera presencial (en alguns casos es pot demanar 
la convalidació).

● Inscripcions: la primera quinzena de març.
● Realització de les proves: durant el mes de maig.



FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL.

● És un model de formació professional que combina la formació 
dels alumnes en el centre educatiu amb l'activitat laboral 
retribuïda i la formació a l'empresa (contracte de treball per a la 
formació i l'aprenentatge).

● Aquests cicles formatius tenen una durada de dos cursos 
acadèmics (un total de 2.000 hores de formació).

● Accés per a persones majors de 16 i fins als que compleixin 28 
anys l'any de matrícula.

● Presentar la sol·licitud d'admissió en el centre educatiu en el 
qual es vol cursar la formació professional dual.



BATXILLERAT.

 
● - Estructura: dos cursos acadèmics organitzats en matèries 

comunes, de modalitat i optatives.

● - Permet accés a la Universitat i als CFGS.

● - Modalitats:
- Humanitats i ciències socials. 
- Ciències i tecnologia.
- Arts.



B. FORMACIÓ NO FORMAL

● 1.- Certificats de professionalitat:
 

● Si tens el títol de Graduat en Educació Secundària 
Obligatòria, tens accés directe per cursar un Certificat de 
Professionalitat  de nivell 2 que s’imparteixen a través del 
SOIB. 

● N’hi ha de diferents famílies professionals.
 

● Amb aquest certificat es poden convalidar alguns moduls si 
es cursa la FPGM de la mateixa família professional.

 



2.- Acreditació de competències professionals
per l’Institut de les Qualificacions Professionals

iqpib.es

A qui li pot interessar?
Si has adquirit els teus coneixements professionals 

desenvolupant una activitat laboral i no tens titulació, es convoquen 
periòdicament procediments per obtenir una acreditació i 
orientacions sobre com aconseguir una titulació oficial en els 
següents casos:  

- Si has après la teva professió en el teu lloc de treball.

- Si has adquirit competències professionals exercint tasques de 
voluntariat o com a becari.

- Si has realitzat activitats no remunerades que t'han permès adquirir 
competències del món laboral.

-Pots presentar-te a les convocatòries d'acreditació de competències 
professionals relacionades amb la teva activitat.
 



Requisits: 

-Tenir nacionalitat espanyola, certificat de resident comunitari, la 
targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea, o ser titular d'una 
autorització de residència i treball a Espanya en vigor.

-Tenir 18 per a una qualificació professional de nivell I o 20 anys  per 
a qualificacions professionals de nivell II i III.

-Tenir almenys, un d'aquests dos requisits:

1. Experiència laboral (dels últims 10 anys) de les competències 
que vulguis acreditar de: 2 anys (1.200 h.) per nivell I o 3 anys (2.000 
h.) per competències de nivell II i III.

2. Formació (dels últims 10 anys) de les competències que a 
acreditar (200 hores per nivell I i 300 hores per  nivell II i III.
 



C. ACCEDIR AL MÓN LABORAL.

ON POTS TROBAR FEINA?
 
● Servei Públic d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

-Incriure’s com a demandant de feina.
-Inscriure’s com a millora d’ocupació.
- Inscriure’s al Programa de Garantia Juvenil (16 a 30 anys)

● A l'Administració Pública: com a funcionaris interins, 
funcionaris eventuals o funcionaris de carrera (borses de 
treball).

● A l'empresa privada mitjançant CV i carta de presentació.
 
● Empreses de Treball Temporal (ETT)
 



TÍTOLS DE CATALÀ

ieb.caib.es

Recorda, al acabar ESPA podràs tenir el certificat oficial de 
català del nivell B1.(demanar-lo a Secretaria)
 
Si vols optar a nivells superiors:
-Proves de l’Institut d’Estudis Baleàrics: sol haver dues 
convocatòries per any, normalment una al gener i l'altre al 
maig.
Preinscripció a les proves de Català: novembre i març de 
cada any.
-Els diferents nivells són: A1, A2, B1, B2, C1, C2 i LA 
(llengutage administratiu). 
 
Per accedir a algunes feines és requisit disposar del nivell B2 o 
C1 (segons el treball). 
 



Molta sort i gràcies per  la vostra atenció!

Per a més informació 

vos esperam al

 CEPA Francesc de Borja Moll


