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Sortides professionals
Tècnic/a en realització de televisió en control i en estudi, direcció de cinema,
rodatge, muntatge cinematogràfic, edició de VTR i mesclador/a de vídeo.

Accés
Haver superat qualsevol de les modalitats de batxillerat.
Modalitats prioritàries

Arts
Ciències de la naturalesa i la salut
Tecnologia

Haver superat la prova d accés als cicles formatius de grau superior.
Un cop superat el cicle es pot accedir als estudis universitaris de:

Diplomatura en òptica i optometria
Diplomatura en turisme
Enginyeria tècnica de telecomunicació *
Enginyeria tècnica industrial *
Llicenciatura en comunicació audiovisual
Llicenciatura en periodisme
Llicenciatura en publicitat i relacions públiques
* Totes les especialitats

Oferta a Terrassa (Curs 2006-2007)

http://www.terrassa.cat/consellfp/documents/promofp/Oferta_Cicles_Formatius_Terr
assa_Curs_0607.pdf

4.8 Cicles Formatius de Grau Superior

Comunicació, Imatge i So
Imatge
IES Sta. Eulàlia i el Centre de Formació Municipal
Antic IES Vallparadís

Correspondència de crèdits entre cicles formatius de grau superior i estudis
universitaris de primer cicle 

Els departaments d Educació i d Universitats, Recerca i Societat
de la Informació, i les universitats públiques i privades de
Catalunya han signat un acord marc del col· laboració per al
reconeixement de les correspondències entre determinats

http://www.terrassa.cat/consellfp/documents/promofp/Oferta_Cicles_Formatius_Terr
assa_Curs_0607.pdf
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cicles formatius de grau superior de formació professional
específica i determinats estudis universitaris de primer
cicle. 

L aplicació de l acord és només pels titulats tècnics superiors dels
cicles formatius procedents de qualsevol centre d ensenyament
secundari de Catalunya que accedeixin als estudis universitaris de
primer cicle, d acord amb els ensenyaments relacionats a la llista
de correspondències. 

Aixì, cada universitat reconeix, com a matèries ja cursades,
determinats crèdits que tenen afinitat amb els estudis del cicle
formatiu de grau superior estudiat. Cal tenir doncs en compte la
llista de correspondències segons cada universitat.

Llistat de correspondències:

Cicles Formatius de Grau Superior Estudis Universitaris de Primer Cicle
So
Imatge

ET de Telecomunicacions, esp. So i
Imatge

4.9 Cicles Formatius de Grau Mitjà

Formació professional - Grau mitjà
Accés als cicles formatius
Amb titulació
Graduat en educació secundària
Tècnic/a auxiliar (FP-1) o equivalent
Tècnic/a
La superació del primer cicle d ensenyament secundari experimental (14-16)
La superació d'un mòdul professional 2 experimental
La superació íntegra dels dos primers cursos del batxillerat unificat polivalent o
equivalent
La superació d altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb algun
dels anteriors
Sense titulació
Poden accedir-hi les persones que, sense tenir els requisits acadèmics, superin una
prova d accés que es convoca anualment. Per accedir mitjançant aquesta via es
requereix tenir com a mínim 17 anys, complerts l any de realització de la prova.
La superació de la prova d accés als cicles formatius de grau superior o la totalitat de
prova d accés a la universitat per a majors de 25 anys també permet l accés als
cicles formatius de grau mitjà.
Els centres de formació de persones adultes programen formacions de preparació a
la prova d accés de grau mitjà. Les qualificacions obtingudes en aquesta formació es
tenen en compte en la nota final de la prova d accés.


