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Què cal saber  
La Formació Professional (FP) és una opció de qualitat, flexible i innovadora, que 
permet la formació al llarg de la vida, essent la millor via per adaptar-se a les 
necessitats actuals i de futur del mercat laboral. Genera oportunitats i evita el risc 
d’atur.

La Formació Professional és una aposta política en els països més avançats 
i que menys han patit la crisi socioeconòmica dels darrers anys. Capacita per a 
l’exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per 
adquirir la competència professional i els coneixements propis de cada sector. 
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La Formació Professional s’organitza en Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM)
i Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS). Un cop acabada l’ESO, pots cursar un
grau mitjà. Quan l’acabis, podràs accedir a un grau superior. Igual que aquells que 
hagin acabat el batxillerat, podràs accedir a estudis universitaris. També pots accedir 
a l’FP a través d’una prova d’accés. 

La Formació Professional permet el retorn al sistema educatiu. Ofereix estudis de 
Programes de Formació i Inserció (PFI) per a l’alumnat que no ha superat l’ESO. 
També ofereix la modalitat d’FP dual que combina l’aprenentatge en una empresa 
amb la formació acadèmica. Pots trobar més informació a queestudiar.gencat.cat
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sobre l’FP?
Situació laboral i formativa, per 
família professional i ensenyaments

famílies

professionals

24

Fabricació mecànica
Instal·lació i manteniment

Química
Maritimopesquera

Hosteleria i turisme
Sanitat

Electricitat i electrònica
Transport i manteniment de vehicles

Energia i aigua
Comerç i màrqueting

Indústries alimentàries
Agrària

Serveis socioculturals i a la comunitat
Administració i gestió
Edificació i obra civil

Imatge i so
Imatge personal

Activitats físiques i esportives
Informàtica i comunicacions

Arts gràfiques
Programes de formació i inserció
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A Catalunya actualment es pot cursar FP de 24 famílies professionals diferents. Les 
relacionades amb l’àmbit industrial són les que presenten un major grau d’inserció, 
i de fet, tant al grau mitjà com al superior, Fabricació Mecànica és la que major 
percentatge d’alumnes insereix.
Ja són més del 91% les persones graduades en cicles formatius que treballen, 
estudien, o estudien i treballen alhora. Un 81,93% de les persones reconeixen que 
cursar ensenyaments professionals els ha estat útil com a via d’inserció laboral. La 

inserció laboral dels graduats d’FP dual és de més del 65%.

A continuació, es mostra la situació laboral i formativa dels graduats de manera 
desglossada, per ensenyaments professionals, amb el detall de les diferents famílies 
professionals d’FP amb representació en el darrer Estudi d’Inserció Laboral.

Treballen
Estudien i treballen
Continuen estudiant
Busquen feina

Font: Estudi d’inserció laboral dels ensenyaments professionals 2018. Generalitat de Catalunya. 




