Fitxa Formació Professional

FITXA FORMACIÓ PROFESSIONAL
ENTITAT

INFORMACIÓ ÚTIL

Conselleria
Informació general sobre el Sistema Educatiu a la Comunitat Valenciana.
d'Educació,
http://www.ceice.gva.es/va/
Investigació,
Cultura i Esport La formació professional específica a la Comunitat Valenciana.
http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/inicio
Ministeri
d'Educació i
Formació
Professional

Informació general sobre el Sistema Educatiu espanyol
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/ca/in/sistema-educativo/portada.html
El portal de l’orientació professional
http://www.todofp.es/

FORMACIÓ PROFESSIONAL ESPECIFICA: CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR
Formació
Professional
Bàsica

Les ensenyances de Formació Professional Bàsica formen part de les ensenyances de Formació
Professional del sistema educatiu i han de respondre a un perfil professional. Els mòduls professionals de
les ensenyances de Formació Professional Bàsica estaran constituïts per àrees de coneixement
teoricopràctiques l’objecte dels quals és l’adquisició de les competències professionals, personals i socials i
de les competències de l’aprenentatge permanent al llarg de la vida.
http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/inicio1
Oferta de títols de FPB (Formació Profesional Bàsica)
http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/oferta-de-titulos-profesionales-basicos-de-formacionprofesional
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Formació
Professional
Dual

Per model de Formació Professional Dual s’entén el conjunt de les accions que tenen com a finalitat
proporcionar a l’alumnat una qualificació professional que combine la formació rebuda en un centre
educatiu amb l’activitat formativa en una empresa, i, amb això, aconseguir la implicació de les empreses en
el programa educatiu per a afavorir la inserció laboral i la contractació directa de l’alumnat.
http://mestreacasa.gva.es/web/fpdual/inicio
Centros educativos con FP Dual
http://mestreacasa.gva.es/web/fpdual/centros

Cicles
Formatius

Les ensenyances del Cicle Formatiu s'organitzen en Mòduls Professionals a fi de proporcionar als alumnes
la competència professional de cada Títol.
Inclouen: - un mòdul de Formació i Orientació Laboral, que facilita un coneixement d'aspectes generals
del món laboral.
- un mòdul de Formació en Centres de Treball (pràctiques) .
Els Cicles Formatius s'organitzen en Famílies Professionals i, dins d'estes en Grau Mitjà i Grau Superior,
La duració d'estos cicles és de 1.300 a 2.000 hores de formació.
Titulació: Tècnic i Tècnic Superior en la professió corresponent.
http://www.ceice.gva.es/eva/val/fp.htm
Consultes per Famílies Professionals
http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/oferta1
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Formació en Centres de Treball
El mòdul professional de formació en centres de treball (FCT) és un bloc de formació específica que es
desenvolupa en l'empresa, es concreta en la realització d'unes pràctiques, obligatòries per a obtindre el
títol, que es desenvolupen en un àmbit productiu real. Els alumnes estan orientats i assessorats pel tutor de
l'empresa o entitat col·laboradora i pel professor-tutor del centre educatiu.
Aquest mòdul està present en tots els Cicles Formatius.
Condicions d’accés, orientacions
L'accés a la Formació Professional pot realitzar-se de 2 formes clarament diferenciades:
Una, l'accés directe, si es tenen els requisits acadèmics necessaris.
Una altra, l'accés a través d'una prova, si no es reunixen els requisits acadèmics.
http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/presentacion-y-calendario

Proves per a
l'obtenció del
títol de Tècnic i
de Tècnic
Superior

Es convoquen una vegada a l'any, en la convocatòria es determinen els cicles formatius per als que es
realitzen les proves, matriculació, documentació, dates i horaris.
http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/pruebas-para-obtener-el-titulo-de-tecnico-y-tecnicosuperior
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ENSENYANCES DE RÈGIM ESPECIAL
Cicles formaCicles formatius d'Arts Plàstiques i Disseny de Grau Mitjà
tius d'arts plàs- Titulació:Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny en la professió corresponent, esta titulació permet l'accés al Battiques i disseny xillerat en la seua modalitat d'Arts.
Cicles formatius d'Arts Plàstiques i Disseny de Grau Superior
Titulació:Tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny en la professió corresponent, esta titulació permet l'ac cés directe als estudis universitaris que es determinen.
http://www.ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-regimen-especial/ensenanzas-de-artes-plasticas-y-diseno
L'Escola d'Art i Superior de Disseny de València
En el seu edifici de Vivers, imparteix els cicles formatius de Fotografia Artística, Joieria Artística i Arts
Aplicades a l'Escultura.
http://www.easdvalencia.com
Música i dansa Ensenyances elementals de música i dansa
Ensenyances professionals de música i dansa
http://www.ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-regimen-especial/ensenanzas-de-musica-y-danza
http://www.ceice.gva.es/web/ensenanzas-regimen-especial/centros2
Conservatori Professional de Música de València
Complex Educatiu de Velluters. Pl. Viriat, s/n. 46001 València. Tel: 963 156 740
Pl. Sant Esteve, 3. 46003 València. Tel: 963 919 221
http://mestreacasa.gva.es/web/cpmvalencia/
Conservatori Professional de Dansa de València
Camí de Vera, 29. 46022 València
http://conservatorioprofesionaldanzavalencia.edu.gva.es/
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Idiomes

Les Escoles Oficials d'Idiomes ofereixen una ensenyança d'idiomes pública no universitària.
http://www.ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/escuelas-oficiales-de-idiomas
Equivalències i nivells de l’EOI
http://mestreacasa.gva.es/web/eoivalencia/informacion-academica/equivalencias-y-niveles
EOI de València
http://mestreacasa.gva.es/web/eoivalencia
EOI de Alacant
http://mestreacasa.gva.es/web/0301113600
EOI de Castelló
http://mestreacasa.gva.es/web/1200431100

Art Dramàtic

Comprenen un sol cicle de grau superior amb una duració de quatre anys. Per a accedir a les ensenyances
d'Art Dramàtic es requereix el títol de Batxiller i superar una prova específica. Títol Superior d'Art Dramàtic
http://www.ceice.gva.es/ca/web/centros-docentes/arte-dramatico
Escola Superior d’Art Dramàtic de València
Camí de Vera, 29. 46022 València
http://esadvalencia.com/es/homepage/

Ensenyances
esportives

S'imparteixen diverses modalitats esportives, en diferents nivells (graus mitjà i superior) i en 40 centres
públics (7) i privats de les 3 províncies.
http://www.ceice.gva.es/web/ensenanzas-regimen-especial/titulaciones
http://www.ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-regimen-especial/ordenacion-de-las-ensenanzas-deportivas
http://www.ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/en0senanzas-deportivas
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ADRECES D'INTERÉS
Conselleria
d'Educació,
Investigació,
Cultura i Esport

Avda. Campanar, 32. 46015 València. Tel: 900 20 21 22 (desde la Comunitat Valenciana) /
963866000 (des de qualsevol punt d'Espanya).
http://www.ceice.gva.es/va/informacion_y_formulario_de_consultas
Direccions Territorials d'Educació
C/ Carratalá, 47. 03007 Alacant. Tel: 012
Av. Del Mar, 23. 12003 Castelló. Tel: 012
Edifici PROP 2. C/ Gregori Gea, 14. 46009 València. Tel: 012
Telèfon gratuït d'informació general d'estudis 900 202 122

Ministeri de
Política Territorial
i Funció Pública

Informació i homologació/convalidació de títols i estudis estrangers
Subdelegació del Govern
Pl. de la Montañeta, 6. 03071 Alacant. Tel: 965 019 000
Pl. Maria Agustina, 6. 12003 Castelló. Tel: 964 759 000

Ministeri
d’Educació i
Formació
Professional

Àrea funcional d'Alta Inspecció d'Educació a la Comunitat Valenciana

FAAVEM

Federació Valenciana d’Estudiants - FAAVEM

C/ Joaquim Ballester, 39. 46009 València. Tel. 963 079 400
http://www.seat.mpr.gob.es/ca/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/comunidad_valenciana.html

C/ Quart, 66 baix. 46008 València. Tel.963 922 902
http://www.faavem.org
Qestudio.com

Revista on-line d'orientació acadèmica i professional dirigida a jóvens d'entre 16 i 20 anys.

(de Educaweb)

http://www.qestudio.cat/

Tusestudios.com

Guia de l’ensenyament – Editada per Universitat CEU Cardenal Herrera
http://www.tusestudios.com/ediciones-digitales/revistas/magazineGE/slider.html
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Educaweb.com

Oferix un servei d'orientació acadèmica i professional on-line
http://www.educaweb.com/secciones/orientacion-presencial-on-line/
INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

NORMATIVA

http://www.ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/legislacion
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