
En finalitzar 2n FPB

Orientació acadèmica i professional



Què es pot fer en acabar 2n de FPB?

AMB EL TÍTOL DE GRADUAT EN ESO:

• Cicle formatiu de formació professional de Grau Mitjà.

• Cicle de grau mitjà d’ensenyaments esportius (superant prova específica).

• Cicle de grau mitjà d’ensenyaments artístics (superant prova específica).

• Treballar

• Teòricament es podria fer Batxillerat, però no es recomana.

SENSE EL TÍTOL DE GRADUAT EN ESO:

• Sense el títol d’ESO però amb el títol de cicle de formació professional básica es pot

accedir als cicles formatius de formació professional de Grau Mitjà.

• Cicle de formació professional básica de segona oportunitat.

• Programa formatiu de qualificació professional.

• Proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà (has de tindre 17 anys o cumplir-los 

l’any de la prova).

• Proves d’accés a ensenyaments esportius o artístics (amb 17 anys, cal superar 2 

proves: prova d’accés i prova específica).

• Apuntar-se al Sistema de Garantia Juvenil.

• Treballar.

• Formació de Persones Adultes.

• Prova per a l’obtenció del Graduat en ESO.



Cicles Formatius 
• Són títols de Formació Professional; l'objectiu és l'adquisició de coneixements i 

habilitats necessàries per a exercir una determinada professió. 

• Nivells: 

- Bàsic (títol professional bàsic)

- Dirigit a alumnat sense graduat en ESO

- Grau mitjà (títol de Tècnic)

– accés amb graduat en ESO, títol de Batxillerat, certificat Batxillerat, 
títol FP Básica, 17 anys + superar un curs específic o prova d'accés.

- Grau superior (títol de Tècnic Superior)

– accés amb títol de Batxillerat, certificat Batxillerat, títol FP Grau mitjà
o Superior, o prova d'accés (19 anys)

• Durada: 2 cursos acadèmics.

• Assignatures (“mòduls”): 

– Assignatures específiques de cada titulació

– Formació i Orientació Laboral: orienta per a cercar ocupació en acabar el cicle 
formatiu.

– Formació en Centres de Treball: pràctiques en empreses.

– Pot incloure: Relacions a l'entorn de treball, Llengua estrangera (anglès).

• Preinscripció normalment al mes de maig però depén de la convocatòria.



Famílies professionals:

www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/oferta1

Agrària

Activitats físiques i esportives

Marítimopesquera

Administració i gestió

Arts i artesanies

Arts gràfiques

Comerç i màrqueting

Imatge i so

Edificació i obra civil

Electricitat i electrónica

Energia i aigua

Fabricació mecànica

Imatge personal

Indústries alimentàries

Hoteleria i turisme

Informàtica i comunicacions

Fusta, moble i suro

Transport i manteniment de vehicles

Instal·lació i manteniment

Química

Sanitat

Seguretat i medi ambient

Serveis socioculturals i a la comunitat

Tèxtil, confecció i pell

Vidre i ceràmica

Cicles Formatius 



Són ensenyaments oficials dins del sistema educatiu. Tenen l’objectiu de formar els

tècnics (monitors, entrenadors, etc.) en les diferents modalitats i especialitats esportives. 

Són els únics títols oficials en l'àmbit esportiu, tenen validesa acadèmica i professional

en tot el territori nacional.

La formació d'entrenadors continua en un procés de canvi. S'establixen dues modalitats

amb relació a les formacions d'entrenadors i tècnics esportius:

1. Modalitats esportives que realitzen formacions d'entrenadors en periode transitori. 

Les modalitats esportives en les quals encara nos'ha publicat el Reial decret pel qual

s'estableix el títol de Tècnic Esportiu, es troben en un procés de transició o período 

transitori. Es realitzen en col·laboració amb les Federacions Esportives de la 

Comunitat Valenciana. Existeix un sistema de reconeixement dels certificats d’aquests

estudis amb els títols de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior que es van 

implantant. http://formaciondeportiva.gva.es/va/planes-formativos

2. Aquelles modalitats esportives en les quals ja s'ha creat el títol de Tècnic Esportiu de 

grau mitjà i/o grau superior pertanyen als Ensenyaments Esportius de Règim

Especial. En l'actualitat existeixen els de les següents modalitats esportives: Atletisme. 

Bàsquet.Busseig Esportiu (només Grau Mitjà). Esgrima. Espeleologia (només Grau 

Mitjà). Esports d'Hivern.Esports de Muntanya i Escalada. Futbol i Futbol Sala. Handbol. 

Hípica. Judo i Defensa Personal. Piragüisme. Salvament i Socorrisme. Vela.

http://www.ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-regimen-especial/ensenanzas-

deportivas

MÈS INFO:
http://www.formaciondeportiva.gva.es 

http://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/estudiantes/ensenanzas-deportivas.html  

Ensenyaments Esportius



Organització dels ensenyaments esportius de règim especial:

Aquests ensenyaments comprenen tres cicles dins de dos graus (mitjà i superior) de 

durada variable segons els graus, i  conduïxen a l'obtenció de les titulacions indicades:

Ensenyaments Esportius

Grau Cicle Certificats i Titulacions

Grau mitjà Cicle inicial (nivell I) Certificat de cicle inicial

Grau mitjà Cicle final (nivell II)

Títol de Tècnic Esportiu en 

la modalitat o especialitat

corresponent

Grau superior
Cicle de grau superior 

(nivell III)

Títol de Tècnic Esportiu

Superior en la modalitat o 

especialitat corresponent

• Requisits d’accés:

Per al nivell I o cicle inicial: títol de Graduat en E.S.O o equivalent, superar la prova 

específica d'accés de l´especialitat i tindre 17 anys complits l'any de realització de 

la prova.

Per al nivell II o cicle final: superació dels ensenyaments del Nivell I de la mateixa 

modalitat esportiva.

Per al nivell III o cicle superior: estar en posesió del Títol de Batxiller o equivalent, 

tindre el títol de tècnic/a esportiu de Grau Mitjà de la modalitat esportiva 

corresponent i superar la prova específica d'accés de l´especialitat.



Ensenyaments Artístics de règim especial
• Arts plàstiques i disseny: http://www.ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-regimen-

especial/ensenanzas-de-artes-plasticas-y-diseno

Grau mitjà (títol de Tècnic): necessari Graduat en ESO (sense graduat: prova d'accés amb 17 

anys) i superar prova específica. Durada: 1 o 2 cursos. Permitix accés a Batxillerat.

Grau superior (títol de Tècnic Superior): necessari Títol de Batxiller (sense títol: prova d'accés 

amb 19 anys, o 18 si es té un títol de Técnic relacionat).  i superar prova específica Durada: 2 

cursos. Permitix accés a Universitat.

Especialitats relacionades amb l'escultura, la indumentària (moda), la ceràmica, la joieria, la 

comunicació gràfica i audiovisual, el disseny d'interiors i el disseny industrial. En Castelló hi ha 

l’Escola d’Arts i Superior de Disseny: http://www.easdcastello.org/ 

• Ensenyaments de música i dansa: http://www.ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-

regimen-especial/ensenanzas-de-musica-y-danza

Hi ha dos cicles: 

- ensenyaments elementals: 4 cursos, s’accedix amb prova d’ingrés, en finalitzar s’obté certificat

acreditatiu

- ensenyaments professionals: 6 cursos, s'accedix amb prova d'accés independentment

d'haver cursat o no les ensenyances elementals, en finalitzar s’obté el Títol professio-

nal (tècnic) de l'especialitat cursada.

Especialitats en dansa: ball flamenc, dansa clàssica, dansa contemporània,  dansa española. 

Especialitats en música: instrument triat.

Hi ha la possibilitat de cursar estudis de Música o Dansa en escoles específiques de forma no 

reglada, és a dir, que no conduïxen a l'obtenció de títols amb validesa acadèmica o 

professional.

MÉS INFO: http://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/estudiantes/ensenanzas-

artisticas.html



Opcions per a l'alumnat que no titula

Formació Professional Bàsica de segona oportunitat:

-Accés per a joves entre 17 i 29 anys sense graduat, sense treball, desescolaritzat i 

inscrit en el Sistema de Garantia Juvenil.

-2 cursos. En acabar: títol professional bàsic que permitix l’accés directe als cicles 

formatius de grau mitjà. 

Programes Formatius de Qualificació Bàsica (PFQB): 

-Accés per a joves entre 16 i 21 anys sense graduat, escolaritzats o no.

-1 curs. En acabar: certificació acadèmica que NO permitix l’accés directe als cicles 

formatius de grau mitjà. 

Formació d'adults (escola d'adults de l'Ajuntament)

-Formació bàsica: 18 anys (17 amb contracte de treball o deportista d'elit)

-Cursos de preparació de proves lliures (Graduat en Educació Secundària, accés a FP, 

accés a Universitat...) - l'edat depèn de la prova

Proves per a l'obtenció del Graduat en ESO

- Proves lliures

- Prova extraordinària: 18 anys, màxim 2 anys des de que va terminar l'ESO, màxim 5 

assignatures pendents.



• Es pot presentar l’alumnat de 17 anys o els complixen durant l'any de la prova.

• NO donen el graduat en ESO.

• 1 única convocatoria

• Inscripció en els instituts amb cicles de grau mitjà

• Lloc de les proves: en els instituts que imparteixen cicles de grau mitjà, on es 
determine (llistat publicat en IES on es va presentar la inscripció)

• Continguts de qualsevol curs d'ESO.

• Consten de 6 Proves:

A) Part Lingüística, 2 exàmens:

- Llengua i literatura (castellana o valenciana, a triar)

- Anglés

B) Part Social: 1 examen: Ciències Socials, Geografia i Història

C) Part Científica-Matemàtica-Tècnica, 3 exàmens:

- Matemàtiques

- Ciències Naturals

- Tractament de la información i competència digital

• Més info: http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/presentacion-
y-calendario (navegar per menú desplegable a l’esquerra)

Proves d'accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà



• Dirigida a joves en situació de cerca d'ocupació però que no estiguen estudiant ni 

treballant i que busquen aconseguir la seua inserció plena en el mercat laboral. 

• Permet accedir a més formació i oferir orientació vocacional.

• S'han de complir els requisits establits i estar donat d'alta en el Sistema de Garantia

Juvenil, a través de la pàgina del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social:

https://garantiajuvenil.sepe.es/ login.action

• En el cas que no es dispose de DNI electrònic o Certificat Digital la sol·licitud

d'inscripció es pot realitzar amb l'ajuda de personal especialitzat a través de la Cambra

de Comerç i dels Serveis d’Informació Juvenil.

• Més informació: 

http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/a-quien-

va-dirigido-garantia-juvenil

• En la Cambra de Comerç de Castelló hi ha cursos dirigits a persones inscrites en 

Garantia Juvenil:  https://www.camaracastellon.com/es/

Programa PICE: https://www.camaracastellon.com/es/empleo/programa-pice

Cursos gratuitos: https://www.camaracastellon.com/es/formacion/cursos-garantia-

juvenil

Sistema de Garantia Juvenil



Consells per a triar bé
Has d'elegir el que és millor per a tú (no influència dels amics, la TV...).

Objectius a curt termini (curs pròxim) i a llarg termini (què faràs

després).

Coneix-te a tú mateix. Reflexiona: quines assignatures t'agraden més, 

quines són les teues habilitats, notes que traus, quin tipus de treball

t'agradaria... 

Informa't bé: oferta formativa disponible a l'entorn, requisits, 

característiques dels estudis i professions, eixides professionals,...

Sigues realista.

Pren una decisió raonada: pros i contres.

En cas de dubtes: consulta l’orientadora del

Departament d'Orientació de l’institut.



GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ


