
Informació sobre la Formació

Professional Bàsica

Orientació acadèmica i professional

IES MIQUEL PERIS I SEGARRA



Formació Professional Bàsica

B
Dirigida a alumnes entre 15 i 17 anys, sense graduat en ESO.

Duració: 2 cursos.

En acabar s'obté:

- certificat professional (títol d'auxiliar)

- graduat en ESO

Oferta:

http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/oferta-de-titulos-

profesionales-basicos-de-formacion-profesional

Preinscripció (admissió) en procés ordinari: normalment al mes de maig

Més info sobre l'admissió: 

www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado/inicio



Formació Professional Bàsica

B
Assignatures (mòduls):

 Ciències aplicades

 Comunicació i societat

 Assignatures específiques de cada titulació (entre 4 i 6)

 Formació i orientació laboral

 Formació en centres de treball (pràctiques externes)

 Tutoria



Agrària

Activitats marítimes/pesqueres

Administració i gestió

Arts gràfiques

Comerç i màrqueting

Edificació i obra civil

Electricitat i electrònica

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 

Tèxtil, confecció i pell

Vidre i cerámica

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

www.todofp.es

Famílies professionals on hi ha FPB:



Opcions en acabar FPB:

• Cicle formatiu de Formació Professional de Grau Mitjà 

• Cicle de Grau Mitjà d’Ensenyaments Esportius / Arts 

Plàstiques i Disseny (cal superar prova específica)

• Treballar

• SERVEF: cerca de treball, cursos per a persones desocupades



Opcions per a l'alumnat que no 

aconsegueix el títol
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 convocatòria: juny

• Inscripció en els instituts amb cicles de grau mitjà quan ix la convocatòria

• 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, 

en quines tens més 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: Departament d'Orientació!



GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ


