5. CFGM (cicles formatius de grau mitjà)

Si després de cursar la ESO has decidit formar-te professionalment per incorporar-te aviat en el món laboral, i/o
vols aprendre un ofici concret, la Formació Professional dels Cicles Formatius són la teva opció.
La Formació Professional proporciona a l’alumne la formació necessària per adquirir les competències
professionals pròpies de cada títol i comprendre l’organització i les característiques del sector corresponent.
Com puc accedir-hi?
Accés directe:
- Tenir el graduat en ESO
- Haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà
- Tenir el títol de tècnic/a auxiliar
- Haver superat el 2n curs de batxillerat
- Haver superat la prova d'accés a la universitat per més grans de 25 anys
- Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior
- Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics
- Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI)
Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per
presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.
La prova d’accés que consta de set àrees, corresponents als continguts de l'Educació Secundària (ESO):
Llengua, Llengua estrangera, Matemàtiques, Tecnologia, Ciències de la Naturalesa, Ciències Socials, Educació
Visual i Plàstica.
Hi ha llocs on et preparen per fer aquestes proves.
La durada dels CFGM oscil·la entre 1.300 i 2.000 hores, el que suposa un o dos anys acadèmics.
Els continguts no són de caràcter general com ara matemàtiques o història, sinó mòduls que tracten
competències professionals concretes.
Quins són els cursos que puc fer?
L'oferta de cursos és molt àmplia. Per organitzar-la, els Cicles Formatius s’engloben dins les següents famílies,
de les que t'hem facilitat alguns exemples:
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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

Les sortides principals del CFGM són:
- Batxillerat
- continuar els mateixos estudis en un CFGS (Cicle Formatiu de Grau Superior),
- un altre CFGM
- primer curs de batxillerat
- Incorporació al món laboral
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