
 
 

 

INFORMACIÓ FORMACIÓ ESPAI EDUCATIU REAPRÈN CURS 2021-2022 

(Tota la formació s’ofereix a través de l’Institut Obert de Catalunya, IOC) 

 

➢ Formació  

• GES (Graduat en Educació Secundària) 

Estudis per a l’obtenció del Graduat Escolar de Secundària (Títol ESO). L’obtenció d’aquest títol, a més de 

millorar la formació bàsica o la situació professional i laboral, permet accedir al batxillerat i als cicles 

formatius de grau mitjà de formació professional.  

• CURS DE PREPARACIÓ PER A LA PROVA D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR  

Formació destinada a persones que vulguin preparar el contingut per presentar-se a les provés d’accés a 

cicles formatius de grau superior que cada any convoca el Departament d’Ensenyament. 

• CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL  

Ensenyaments que preparen per a l’exercici d’una professió determinada. S’agrupen en famílies 

professionals i poden ser de grau mitjà o de grau superior. 

GRAU MITJÀ           

- Gestió administrativa    

- Instal·lacions elèctriques automàtiques 

- Cures auxiliars d’infermeria      

- Atenció a les persones en situació de dependència (LOE) / Atenció sociosanitària (LOGSE)  

- Sistemes microinformàtics i xarxes 

- Emergències sanitàries (només per a persones que estiguin treballant en aquest àmbit) 

- Producció agropecuària 

    GRAU SUPERIOR   

- Administració i finances 



 
 

 

- Assistència a la direcció 

- Educació infantil 

- Integració social 

- Administració de sistemes informàtics en xarxa  

- Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma 

- Desenvolupament d’aplicacions web 

- Gestió de vendes i espais comercials 

- Comerç internacional 

- Prevenció de riscos professionals  

- Animacions 3D, jocs i entorns interactius 

(Per a més informació dels cicles formatius: https://ioc.xtec.cat/educacio/cicles-formatius) 

 

➢ Preus* 

• GES (Graduat en Educació Secundària) 

- Per la matrícula del primer mòdul en els ensenyaments de graduat en educació secundària 

obligatòria: 15,00€ per trimestre. 

- Per la matrícula de cada mòdul addicional en els ensenyaments de graduat en educació secundària 

obligatòria: 5,00 € per trimestre. 

- Assegurança escolar: 1,12 € (obligatòria fins als 28 anys, inclosos) 

 

• CURS DE PREPARACIÓ PER A LA PROVA D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 

- Per la matrícula en el curs de preparació de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior: 88,00 

euros per curs. 

- Per la matrícula en la part comuna del curs de preparació de la prova d'accés a cicles formatius de 

grau superior: 80,00 euros. 

- Per la matrícula en la part específica del curs de preparació de la prova d'accés a cicles formatius de 

grau superior: 50,00 euros. 

- Assegurança escolar: 1,12 € (obligatòria fins als 28 anys, inclosos) 

https://ioc.xtec.cat/educacio/cicles-formatius


 
 

 

 

• FORMACIÓ PROFESSIONAL 

- Per la matrícula en cada crèdit, o en cada bloc en els ensenyaments de formació professional 
(ensenyaments LOGSE): 50,00 euros per semestre. 

- Per la matrícula en cada mòdul professional o en cada bloc en els cicles formatius de formació 
professional inicial (ensenyaments LOE): 50,00 euros per semestre. 

- Per la matrícula en cada unitat formativa en els ensenyaments de formació professional 
(ensenyaments LOE): 25,00 euros per semestre. 

- La matriculació en alguns cicles formatius de formació professional implicarà afegir un import 

addicional en concepte de materials didàctics. 

- Assegurança escolar: 1,12 € euros (obligatòria fins als 28 anys, inclosos) 

 

*Bonificacions i exempcions 

Bonificacions: 
Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les 
persones membres de famílies monoparentals tenen una bonificació del 50% del preu públic. 

Exempcions: 
a) Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial. 

b) Les persones que tinguin una discapacitat acreditada igual o superior al 33%. 

c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat. 

d) Les persones víctimes d’actes terroristes, així com per als seus cònjuges i els seus fills o filles. 

e) Les persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció o la renda activa 
d’inserció.  

f) Les persones víctimes de violència de gènere (a excepció dels mòduls d'idiomes de tercer a cinquè). 

(Informació extreta de: https://ioc.xtec.cat/educacio/preus) 
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