
INSTITUT
ABAT OLIBA

CICLES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ

CICLES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU SUPERIOR

Cuina i gastronomia (3x2)
Pastisseria i forneria (3x2)

Gestió administrativa
Instal·lacions elèctriques i automàtiques (3x2)

Manteniment electromecànic (3x2)

Administració i finances
Direcció de cuina (FP Dual)

Vies d'accés
Tenen accés directe les persones que compleixen algun dels requisits següents:

  · Tenir el títol de graduat en ESO,
- Haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà,

· Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
· Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics i

· Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

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.

Vies d'accés
 Tenen accés directe les persones que compleixen algun dels requisits següents:

· Tenir el títol de batxillerat,
- Haver superat el curs específic per a l'accés a CFGS (CAS) 
· Tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista,

· Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent o
· Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

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 19 anys l'any en què es 
fa la prova o 18 les persones que tenen el títol de tècnic o tècnica relacionat 

amb el cicle al qual volen accedir.

Per a més informació:

www.insabatoliba.cat
ies-abatoliba@xtec.cat # Telèfon: 972 701 150

Ctra. de Barcelona, 57 17500 Ripoll

BATXILLERAT
Modalitat de ciències i tecnologia

Modalitat d‘humanitats i ciències socials
Vies d'accés

Per accedir al batxillerat cal tenir algun dels títols següents:
· Graduat en educació secundària obligatòria,

· Tècnic o tècnic superior d‘un cicle de formació professional.

PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ
Auxiliar en vendes, oficina i atenció al públic

Vies d'accés
Poden accedir a aquest PFI les persones que no tenen el títol de graduat en ESO 

i tenen com a mínim 16 anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del 
programa.

Continuïtat: La qualificació amb què se superi el PFI es multiplica pel coeficient 
0,20 i se suma a la nota de la prova d'accés als cicles formatius de formació 

professional, d’arts plàstiques i disseny o dels ensenyaments esportius.

ENSENYAMENTS ESPORTIUS
Grau mitjà en esports de muntanya i escalada:

Certificats de 1r i 2n nivell de muntanya mitjana
Grau mitjà esports d‘hivern:

Certificats de 1r i 2n nivell d‘esquí i surf de neu 
Vies d‘accés

Per accedir al primer nivell cal complir els requisits següents:
· Tenir el títol de graduat en ESO o haver superat la prova d'accés a la 
universitat per a més de 25 anys. Si no compleixen aquests requisits, 
han de superar el curs específic per a l'accés a cicles de grau mitjà o 
una prova general d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 

anys l'any en què es fa la prova, i
· Superar una prova específica.

Per accedir al segon nivell cal complir els requisits següents:
· Haver aprovat el primer nivell de l'especialitat i

· Superar una prova específica.

*Alguns dels cicles que s’ofereixen a l‘Institut Abat Oliba
es realitzen a la Fundació Eduard Soler o a l’Aula d’Hostaleria
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PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ
Auxiliar d‘hoteleria: cuina i serveis de restauració

Cuina i gastronomia (3x2)
Pastisseria i forneria (3x2)

Gestió administrativa
Instal·lacions elèctriques i automàtiques (3x2)

Manteniment electromecànic (3x2)

Vies d'accés
Poden accedir a aquest PFI les persones que no tenen el títol de graduat en ESO i 

tenen com a mínim 16 anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del 
programa.

Continuïtat: La qualificació amb què se superi el PFI es multiplica pel coeficient 
0,20 i se suma a la nota de la prova d'accés als cicles formatius de formació 

professional, d’arts plàstiques i disseny o dels ensenyaments esportius.

AULA
D‘HOSTALERIA

Per a més informació:

www.ripollesdesenvolupament.com
aula@ripollesdesenvolupament.com # Telèfon: 972 704 499

C/ Joan Miró 2-4 (Polígon Industrial els Pintors),  17500 Ripoll

Per obtenir més informació sobre tota l‘oferta educativa 
que pots trobar a Catalunya i les sortides professionals 

dels diferents estudis podeu consultar la pàgina:

http://queestudiar.gencat.cat

 

FUNDACIÓ
EDUARD SOLER

CICLES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU SUPERIOR

Mecatrònica industrial (FPDual)
Disseny en fabricació mecànica (FPDual)(3x2)

Programació de la producció en fabricació mecànica (FPDual)(3x2)
 Vies d'accés

Tenen accés directe les persones que compleixen algun dels requisits següents:

· Tenir el títol de batxillerat,
- Haver superat el curs específic per a l'accés a CFGS (CAS) 
· Tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista,

· Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent o
· Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

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 19 anys l'any en què es fa 
la prova o 18 les persones que tenen el títol de tècnic o tècnica relacionat amb el 

cicle al qual volen accedir.

Per a més informació:

www.fes.cat
info@fes.cat # Telèfon: 972 701 131

Av. Eduard Soler 1,  17500 Ripoll

3x2
El 3x2 ofereix la possibilitat d’estudiar 
en només tres anys dos cicles formatius

FP Dual
 Formació Professional Dual, en la que els alumnes 
compaginen els estudis amb formació i pràctiques 

remunerades en empreses

ALTRES
ENSENYAMENTS

FORMACIÓ OCUPACIONAL

ENSENYAMENTS D‘IDIOMES

ENSENYAMENTS MUSICALS

EDUCACIÓ D‘ADULTS

Consorci Ripollès Desenvolupament
www.ripollesdesenvolupament.com

consorci@ripollesdesenvolupament.com # Telèfon: 972 704 499

Centre de Formació de Ripoll (Casa d‘oficis)
www.ripoll.cat

escolataller@ajripoll.com # Telèfon: 972 703 063

Fundació Eduard Soler
www.fes.cat

info@fes.cat # Telèfon: 972 701 131

Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès
www.uier.org

uier@uier.org # Telèfon: 972 703 111

Formació ocupacional diversa, consulteu oferta i condicions a:

Escola Oficial d‘Idiomes de Ripoll
www.xtec.cat/eoiripoll

eoiripoll@xtec.cat # Telèfon: 972 714 334

Formació de diferents nivells d‘anglès i francès

Formació en llenguatge musical i instruments
Escola Comarcal de Música del Ripollès

escolamusicaripolles.blogspot.com
escolamusicaripolles@gmail.com # Telèfon: 972 700 638

Centre de Formació d‘Adults Ripollès
sites.google.com/a/xtec.cat/afa-ripolles

b7008377@xtec.cat # Telèfon: 972 715 628

Idiomes, informàtica, proves d‘accés a CFGM i GESO a distància  


