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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.
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Accés a altres estudis
Els alumnes que superin un cicle formatiu de grau mitjà, havent-hi accedit a través
de la prova d accés o mitjançant titulació, tenen diverses possibilitats de continuació
d'estudis:

Incorporar-se a qualsevol modalitat de batxillerat, amb la qual cosa estan exempts
de cursar les matèries optatives.
Si tenen 18 anys, poden presentar-se a les proves d accés a cicles formatius de grau
superior del mateix grup d itineraris. Aquests alumnes, cal que es preparin per
superar la prova.
Cursar altres cicles formatius de grau mitjà.

Famílies professionals:
Comunicació, imatge i so

Laboratori d imatge
Tècnic/a en laboratori d imatge
Dóna els coneixements necessaris per fer les operacions de processament i
tractament de materials fotosensibles exposats, i per ajustar-se a processos,
procediments i temps.

Durada dels estudis
1.400 hores - 1 curs acadèmic
990 hores en el centre educatiu
410 hores en el centre de treball (pràctiques)
Matèries
DuradaMatèries
200 horesRevelatge de suports fotosensibles
200 horesPositivació, ampliació i acabaments
210 horesTractament d imatges fotogràfiques per procediments digitals
60 horesAdministració, gestió i comercialització en la petita empresa
100 horesProcessos d imatge fotogràfica
60 horesFormació i orientació laboral
410 horesFormació en el centre de treball
60 horesSíntesi
Competències professionals
Qui faci aquests estudis s encarregarà, entre d altres, del revelatge de suports
fotosensibles, la realització i control dels processos de positivació i ampliació en
blanc i negre i en color, i del tractament d imatges fotogràfiques per procediments
digitals.

Àmbit professional i de treball
Empreses que tenen com a activitat el tractament de material fotogràfic i
cinematogràfic i el tractament digital d imatges.
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Sortides professionals
Tècnic/a en laboratori fotogràfic i cinematogràfic. Tècnic/a en tractament digital
d imatges fotogràfiques.
Imprimir
Envia per correu

Oferta a Terrassa (Curs 2006-2007)

Cicles Formatius de Grau Mitjà

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

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

4.10 OFERTES DE FORMACIÓ NO REGLADA A TERRASSA60

4.10.1 Formació Professional: Programes de garantia social

Els programes de garantia social ofereixen formació bàsica i professionalitzada,
preparant als/a les joves pel món del treball i afavorint la seva inserció social i laboral
i/o, si s'escau, la continuació dels seus estudis en la formació professional reglada.
La durada dels programes de garantia social oscil·la entre les 600 i les 1.200 hores
(20 a 25 hores setmanals), en funció dels objectius específics de l'oferta formativa i
de la seva complexitat.
Aquesta oferta formativa es porta a terme amb la col·laboració dels departaments
d'Educació, Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya, les administracions
locals i altres entitats. Així mateix, també compta amb el suport del Fons Social
Europeu.

Qui pot accedir als programes de garantia social?
Joves majors de 16 anys.

                                           
60 Font: Foment de Terrassa (Portal d Ocupabilitat i Formació de Terrassa).

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

