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I. LA PRESA DE DECISIONS 

 
 

1. QUÈ VOL DIR PRENDRE UNA DECISIÓ? 
 

Prendre una decisió consisteix a triar entre diferents alternatives. 

Escollir és quelcom que feim sovint i que té unes conseqüències que pretenem 

que siguin les desitjades. Però no totes les decisions que prenem impliquen la 

mateixa responsabilitat ni la mateixa importància pel que fa a la seva 

rellevància en les nostres vides i fins i tot a la seva possibilitat de reversibilitat. 

 

Actualment et trobes en un moment en què les decisions que prenguis sobre els 

estudis afectaran el teu futur professional. 

La professió o professions que realitzis al llarg de la teva vida, no només et 

proporcionaran uns ingressos econòmics que et permetran ser independent, 

sinó que, a més, influiran en el teu desenvolupament i la teva realització 

personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIÓ ORIENTACIÓ 

PRESA DE DECISIONS 
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2. QUINS FACTORS INFLUEIXEN EN LA PRESA 
DE DECISIONS? 

 

Conèixer-se un mateix i conèixer les opcions entre les que es pot triar 

són dos elements claus per assegurar una bona elecció.  

 

A. FACTORS INTERNS (AUTOCONEIXEMENT): és imprescindible saber com 

és un mateix per poder prendre decisions correctes i ajustades a la manera de 

ser de cadascú. Caldrà reflexionar sobre cada un d’aquests aspectes personals: 

 

� LES CAPACITATS O APTITUDS: 

- Què sé fer be? 
- Què som capaç de fer? 
- En què destac? 

 
Exemples: cuinar, arreglar aparells, escriure o parlar un idioma, dibuixar, 
jugar a bàsquet, cantar... 
 

� EL RENDIMENT ACADÈMIC: 

- Quines assignatures em van millor? 
- Quines assignatures m’agraden més? 

 
Exemples: em va bé i m’agrada la biologia. Les llengües em van més o 
manco bé, però no m’agraden gaire... 
 

� ELS VALORS: 

- Què és important per a mi? 
- Què esper de la meva futura feina? 
 

Exemples: tenir prestigi, guanyar doblers, poder ser creatiu/iva, tenir 
seguretat a la feina, treballar amb més persones, ajudar els altres... 
 

� ELS INTERESSOS: 

- Què m’agrada fer? 
- Quines són les meves preferències? 
- Què faig durant el temps lliure? 

Exemples: escoltar música, llegir, estar a l’aire lliure, muntar i desmuntar 
coses, arreglar la bicicleta o la moto, tenir cura d’algú (animals, infants...), 
dibuixar, estar amb amics i parlar... 
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B. FACTORS EXTERNS: són els que no depenen d’un mateix, sinó de l’entorn 

on vivim. Aquests factors fan referència a la formació (conèixer les possibles 

alternatives de formació a l’abast) i al món laboral (conèixer la realitat del 

mercat laboral). 

 

���� LA FORMACIÓ: EL QUE CAL SABER PER TRIAR UNS ESTUDIS 

o la forma d’accedir a aquests estudis 
o els continguts o el pla d’estudis 
o la durada 
o el tipus de títol que s’obté en acabar els estudis 
o les sortides professionals (les tradicionals i les noves) 
o els centres públics i privats on s’imparteixen. 

 

���� EL MERCAT LABORAL 

o el tipus de feines que realitzen aquests titulats 
o la situació actual de la professió en el mercat laboral 
o les perspectives futures de la professió 
o el sou aproximat i les condicions laborals 
o les possibilitats de promoció 
o les professions semblants i relacionades 
o les organitzacions o entitats on es pot obtenir més informació 
 

���� ALTRES FACTORS 

o la família: expectatives, recursos econòmics... 
o els amics i les amigues 
o els mitjans de comunicació 
o les professions de moda 

 
 

3. QUINES PASSES HE DE SEGUIR PER 
PRENDRE UNA DECISIÓ? 

 

1. Ser conscient de la importància de prendre decisions. 

2. Reflexionar, analitzar i valorar les opcions personals (valors, interessos, 

aptituds). 

3. Reflexionar, analitzar i valorar la informació sobre les alternatives 

acadèmiques i professionals a les quals pots accedir. 

4. Prendre la decisió més adient a partir de la valoració dels aspectes positius 

i negatius de les diferents opcions analitzades. 



Ajuntament de Palma 
Servei Municipal d’Orientació  

93. Comença a decidir el teu futur 
Quadern per a l’alumnat 7 

 

II AUTOCONEIXEMENT 
 

En aquest apartat hauràs de reflexionar sobre les teves capacitats, rendiment 

acadèmic, valors i interessos. D’aquesta manera podràs conèixer-te a tu 

mateix/ixa i prendre decisions per al teu futur. 

 
 

1. CAPACITATS O APTITUDS 
 
Llegeix atentament la següent llista de capacitats ja que després n’hauràs de 

triar quatre. 

CAPACITATS REQUISITS. T’agrada treballar amb... 

ADMINISTRATIVA ...la mecanografia i l’ofimàtica (ús d’ordinadors). Ser una 
persona ordenada i sistemàtica.  

ARTÍSTICA ...dibuix, pintures, decoració, escultura, disseny. Capacitat per 
imaginar i crear. Bona percepció estètica. 

CIENTÍFICA ...la ciència. Curiositat i capacitat per comprendre els principis 
científics. Interès per l’observació i l’experimentació científica; 
tendència a cercar explicacions als fets. 

CONCENTRACIÓ ...detalls. Habilitat per mantenir l’atenció de manera constant o 
durant bastant temps. Resistència a la monotonia. 

DIDÀCTICA ...l’educació. Saber ajudar els altres que aprenguin, saber 
ensenyar. Capacitat d’educar. 

ESPACIAL ...formes i volums. Capacitat per distingir les diferents posicions 
a l’espai. Representar objectes en 2 o 3 dimensions. 

FISICOESPORTIVA ...el cos. Habilitat en la coordinació de moviments, resistència 
muscular, agilitat, força, flexibilitat, visió de jugades... 

LIDERATGE ...grups de persones, aptitud per prendre iniciatives i decisions 
en tot moment. Ser sol�licitat pels altres per dur a la pràctica 
idees o projectes. 

LINGÜÍSTICA ...el llenguatge. Domini de l’expressió oral i escrita. Ús correcte 
de l’idioma, riquesa de vocabulari. Precisió. 

MANUAL ...les mans, en activitats que requereixen esforç físic o treballs 
de precisió. 

MATEMÀTICA ...problemes i raonaments matemàtics. Rapidesa i precisió en 
càlculs, comprensió de relacions numèriques i de la lògica 
matemàtica. 

MECÀNICA ...màquines i eines. Saber reparar aparells i motors, muntar i 
desmuntar electrodomèstics. Capacitat per comprendre el 
funcionament d’aparells i motors. 

MUSICAL ...instruments musicals, cantar en una coral, llegir i compondre 
música... 

NUMÈRICA ...els nombres. Rapidesa i precisió per treballar amb nombres i 
operacions aritmètiques, mesurar, analitzar estadístiques... 

PERSUASIÓ ...altres persones. Saber convèncer-les. Capacitat d’influència. 
Saber vendre un producte, una idea o un servei. Saber negociar. 

SOCIAL ...la gent. Relacionar-te i treballar amb la gent. Ser considerat 
amable, saber afrontar les situacions de tensió. Capacitat per 
prevenir i resoldre conflictes. 
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Després d’haver llegit les diferents capacitats tria les quatre que penses que 

pots realitzar amb èxit i analitza-les a partir dels següents quadres: 

CAPACITAT 1: ____________________________________ 

1. Com l’he adquirida?  

2. Em va bé i 
m’agrada, per què? 

 

3. Puc millorar el meu 
rendiment, esforçant-
me, canviant 
hàbits...? 

 

4. No me sent capaç 
de desenvolupar-la en 
el futur perquè... 

 

 

CAPACITAT 2: ____________________________________ 

1. Com l’he adquirida?  

2. Em va bé i 
m’agrada, per què? 

 

3. Puc millorar el meu 
rendiment esforçant-
me, canviant 
hàbits...? 

 

4. No em sent capaç 
de desenvolupar-la en 
el futur perquè... 

 

 

CAPACITAT 3: ____________________________________ 

1. Com l’he adquirida?  

2. Em va bé i 
m’agrada, per què? 

 

3. Puc millorar el meu 
rendiment, esforçant-
me, canviant 
hàbits...? 

 

4. No em sent capaç 
de desenvolupar-la en 
el futur, perquè... 

 

 

CAPACITAT 4: ____________________________________ 

1. Com l’he adquirida?  

2. Em va bé i 
m’agrada, per què? 

 

3. Puc millorar el meu 
rendiment esforçant-
me, canviant 
hàbits...? 

 

4. No em sent capaç 
de desenvolupar-la en 
el futur perquè... 
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2 RENDIMENT ACADÈMIC 
 

Revisa el teu currículum acadèmic d’aquest any i de l’anterior i completa els 

següents quadres:  

 

 
1r de BATXILLERAT 

NOTES DE LA 
DARRERA AVALUACIÓ 

Llengua catalana i literatura I  
Llengua castellana i literatura I  
Llengua estrangera I  
Filosofia i Ciutadania  
Educació física  

MATÈRIES 
COMUNES 

Ciències per al món contemporani  
  
  

MATÈRIES 
DE 

MODALITAT   
OPTATIVA   

 

 

 4t d’ESO NOTES FINALS 
Llengua catalana i literatura  
Llengua castellana i literatura  
Llengua estrangera  
Matemàtiques   
Ciències socials, geografia i història  

MATÈRIES 
COMUNES 

Educació física  
  
  

MATÈRIES 
OPTATIVES 

ESPECÍFIQUES   
  

OPTATIVES 
  

 

 

Tenint en compte els teus resultats acadèmics, tria les tres assignatures que et 

van millor i t’agraden més:  

1.____________________________ 

2.____________________________ 

3.____________________________ 
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3 VALORS 
 

 

Analitza els teus valors professionals completant el següent quadre. Després 

hauràs de triar els que penses que són més importants per al teu futur 

acadèmic i professional. 

LLISTAT DE VALORS Què signifiquen per a 
tu? 

Avantatges i 
inconvenients de 
cada un 

Ordena d’1 a 13 segons 
la seva importància per 
a tu 

- Disposar de temps 
lliure 
 
- Autonomia 
 
- Prestigi 
 
- Servir a la societat 
 
- Relacionar-se amb 
altres persones 
 
- Poder assumir 
responsabilitats 
 
- Estabilitat a la feina 
 
- Bon sou 
 
- Varietat i diversitat 
 
- Realització personal 
 
- Mantenir-se ocupat 
 
- Risc 
 
- Oportunitat 
d’aprendre coses 
noves 

   

 

Els quatre valors següents són els més importants per a mi perquè... 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Rebuig els següents valors perquè... 

1. 

2. 

3. 

4. 
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III EL MEU PLA VOCACIONAL 
 
Amb el material complementari d’ocupacions i estudis, emplena la següent fitxa 

sobre la professió o els estudis que més t’interessen.  

 

SEGONS EL QÜESTIONARI D’INTERESSOS QUE HE EMPLENAT, EL MEU GRUP 

OCUPACIONAL PREFERENT ÉS ________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

DINS AQUEST GRUP, L’ESTUDI / PROFESSIÓ QUE MÉS M’INTERESSA ÉS 

____________________________________________ 

 

És un estudi de:  

 Grau  Cicle de grau mitjà 
 

 

 

Revisa les assignatures d’aquest estudi (pla d’estudis). En quines assignatures 

del batxillerat creus que has de tenir una bona preparació? 

 

 

 

 

 

 

Altres coneixements i destreses que m’aniran bé: 

 

 

 

 

 

A quin centre/universitat ho puc estudiar? __________________________ 

____________________________________________________________ 

És un centre públic o privat?______________________________________ 

A quina ciutat es troba?_________________________________________ 

He de canviar de domicili / ciutat? _____ 

 Cicle de grau superior  Altres 
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La dificultat d’aquest estudi és: 

 Molt alta  Alta  Mitjana  Baixa  No ho sé 
 

La meva família està d’acord amb aquest estudi o professió: 

 Molt  Un poc  Gens  No ho sé 
 

El cost econòmic d’aquest estudi és: 

 Alt  Mitjà  Baix  No ho sé 
 

Quan acabi els estudis, m’agradaria poder realitzar els treballs i activitats 

professionals següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els meus dubtes i preocupacions principals són: 
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ANNEX: ELS GRUPS OCUPACIONALS 
 

Els 15 grups ocupacionals que trobaràs a continuació estan dividits en: 

- FORMACIÓ PROFESSIONAL - ESTUDIS UNIVERSITARIS - PROFESSIONS 

 

Fixa’t en que els estudis que es poden cursar aquí estan marcats amb un asterisc i a l’hora d’escollir un estudi o professió convé que 

tinguis en compte si estàs més interessat en fer FP o una carrera universitària i si són estudis que es poden cursar aquí o no. 

 

FORMACIÓ PROFESSIONAL : es divideix en cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior i tenen una durada 

màxima de 2 cursos. Per accedir a un grau mitjà s’ha de tenir el títol d’ESO o una prova d’accés i la titulació que s’obté és de tècnic/ca. 

Per accedir a un grau superior s’ha de tenir el títol de batxiller o una prova d’accés i s’obté la titulació de tècnic/ca superior. 

 

ESTUDIS UNIVERSITARIS: des del passat curs escolar, va començar una reforma universitària (Espai Europeu d’Estudis 

Superiors ), amb la que totes les carreres passen a ser de 4 anys (hi haurà algunes excepcions) i s’obté una titulació de graduat/ada. 

 

PROFESSIONS: la majoria d’aquestes fitxes de professions també es contemplen a les columnes d’estudis, per tant et recomanem que 

si vols continuar estudiant et fitxis més amb els estudis i que empris les fitxes de professions per complementar la informació. 
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1. OFICIS ESPECIALITZATS (professions manipulatives ) 
 
* Estudis que es poden cursar a Mallorca 
 

FORMACIÓ PROFESSIONAL 

Grau mitjà (CFGM) Grau superior (CFGS) 
ESTUDIS UNIVERSITARIS 

Acabats de construcció. 

Carrosseria.* 

Electromecànica de vehicles.* 

Electromecànica de vehicles automòbils. 

Enquadernació i manipulació de paper i cartró. 

Equips electrònics de consum.* 

Equips i instal·lacions electrotècniques. 

Instal·lacions de telecomunicacions. 

Instal·lacions elèctriques i automàtiques.* 

Fabricació a mida i instal·lacions de fusteria i moble.* 

Fabricació industrial de fusteria i moble. 

Impressió d’arts gràfiques.* 

Laboratori d’imatge.* 

Mecanització. 

Obres de construcció. 

Obres de formigó. 

Operacions de fabricació de productes ceràmics.* 

Operacions de fabricació de vidre i transformats. 

Operacions i manteniment de maquinària de construcció. 

Preimpressió d’arts gràfiques.* 

Soldadura i caldereria. 

Tractaments superficials i tèrmics. 

Transformació de fusta i suro. 
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2. ALIMENTARI, AGROPECUARI I PESCA 
* Estudis que es poden cursar a Mallorca 
 

FORMACIÓ PROFESSIONAL 

Grau mitjà (CFGM) Grau superior (CFGS) 
ESTUDIS UNIVERSITARIS 

Explotacions agrícoles extensives. 

Explotacions agrícoles intensives. 

Explotacions ramaderes. 

Jardineria.* 

Pesca i transport marítim. 

Producció agroecològica 

Producció agropecuària.* 

Treballs forestals i de conservació del medi natural. 

Gestió i organització d’empreses agropecuàries. 

Gestió i organització dels recursos naturals i paisatgístics.* 

Navegació, pesca i transport marítim.* 

Processos i qualitat en la indústria alimentària. 

Producció aqüícola. 

Vitivinicultura. 

Ciència i salut animal. 

Ciència i tecnologia dels aliments. 

Enginyeria alimentària 

Enologia. 

 
 

3. TRANSPORTS 
* Estudis que es poden cursar a Mallorca 

 

FORMACIÓ PROFESSIONAL 
Grau mitjà (CFGM) Grau superior (CFGS) 

ESTUDIS UNIVERSITARIS ESTUDIS UNIVERSITARIS 

Operació, control i manteniment de màquines i  

instal·lacions del vaixell.* 

Navegació, pesca i transport marítim.* Enginyeria d’aeronavegació. 

Enginyeria d’aeroports. 

Enginyeria en vehicles aeroespacials. 

Enginyeria en tecnologies aeroespacials. 

Enginyeria marina. 

Enginyeria nàutica i transport marítim 

Enginyeria radioelectrònica. 

Pilot d’aviació comercial i operacions aèrees (títol propi). 

Controlador/a aeri/aèria 

Pilot 

Auxiliar de vol 

 
 
 

4. COSSOS DE SEGURETAT I SERVEIS DE PROTECCIÓ 
 

PROFESSIONS 

Bomber/ra. 

Guàrdia civil. 

Militar professional. 

Militar de carrera. 

Policia local. 

Policia nacional. 

GEO 

Vigilant de seguretat 
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5. ADMINISTRATIU 
* Estudis que es poden cursar a Mallorca 
 

FORMACIÓ PROFESSIONAL 

Grau mitjà (CFGM) Grau superior (CFGS) 
ESTUDIS UNIVERSITARIS 

Gestió administrativa.* Administració i Finances.* 

Prevenció de riscs professionals.* 

Secretariat.* 

Administració d’empreses.* 

Ciències empresarials. 

Economia.* 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. COMERCIAL-ECONOMIA I NEGOCIS 
 

* Estudis que es poden cursar a Mallorca 
FORMACIÓ PROFESSIONAL 

Grau mitjà (CFGM) Grau superior (CFGS) 
ESTUDIS UNIVERSITARIS 

Comerç.* Comerç internacional * 

Gestió comercial i màrqueting * 

Gestió del transport 

Serveis al consumidor 

Administració d’empreses.* 

Economia.* 

Ciència política i gestió pública. 

Ciències empresarials 

Comerç. 

Finances i comptabilitat. 

Direcció i gestió pública. 

Economia i negocis internacionals. 

Gestió de negocis. 

Gestió de petites i mitjanes empreses. 

Gestió empresarial i tecnologia infomàtica. 

Màrqueting i investigació de mercats. 

Relacions laborals.* 

Relacions laborals i recursos humans. 

Relacions laborals i treball. 
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7. SERVEIS SOCIALS 
* Estudis que es poden cursar a Mallorca 
 

FORMACIÓ PROFESSIONAL 

Grau mitjà (CFGM) Grau superior (CFGS) 
ESTUDIS UNIVERSITARIS 

Atenció sociosanitària.* Animació sociocultural.* 

Integració social.* 

Interpretació del llenguatge de signes. 

Educació Social.* 

Psicologia.* 

Treball social.* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. EDUCACIÓ I CULTURA 
* Estudis que es poden cursar a Mallorca 

 

FORMACIÓ PROFESSIONAL 
Grau mitjà (CFGM) Grau superior (CFGS) 

ESTUDIS UNIVERSITARIS 

 Animació Sociocultural*. 

Educació infantil.* 

Educació infantil * 

Educació primària.* 

Educació social.* 

Pedagogia.* 
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9. HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS 
* Estudis que es poden cursar a Mallorca 
 

FORMACIÓ PROFESSIONAL 
Grau mitjà (CFGM) Grau superior (CFGS) 

ESTUDIS UNIVERSITARIS 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Antropologia social i cultural 

Audiovisuals i multimèdia (nova implantació) 

Ciència política i gestió pública 

Comunicació audiovisual* 

Criminologia. 

Dret* 

Estadística 

Estadística empresarial 

Estudis alemanys 

Estudis anglesos 

Estudis àrabs i hebreus 

Estudis bascos 

Estudis clàssics 

Estudis d’Àsia i Àfrica 

Estudis d’Àsia Oriental 

Estudis de galleg i espanyol 

Estudis francesos 

Estudis francòfons aplicats 

Estudis hebreus i arameus 

Estudis hispànics 

Estudis italians 

Estudis portuguesos i brasilers 

Estudis semítics i islàmics 

Filologia romànica 

Filosofia* 

Geografia* 

Geografia i ordenació del territori i gestió del medi ambient 

Història* 

Història de l’art* 

Història i ciència de la música 

Història i patrimoni 

Humanitats 

Informació i documentació 

Lingüística                           CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT  
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Llengua i literatures catalanes* 

Llengua i literatures espanyoles* 

Llengua i literatura gallega 

Llengües estrangeres 

Llengües modernes i la seva literatura 

Llengües modernes i traducció 

Màrqueting i investigació de mercats 

Mitjans audiovisuals 

Musicologia 

Periodisme.* 

Publicitat i relacions públiques. 

Relacions internacionals 

Sociologia 

Teoria i literatura comparada 

Traducció i interpretació 

Traducció i mediació interlingüística 
 
 

 

10. CIÈNCIES DE LA SALUT 
* Estudis que es poden cursar a Mallorca 
 

FORMACIÓ PROFESSIONAL 
Grau mitjà (CFGM) Grau superior (CFGS) 

ESTUDIS UNIVERSITARIS 

Cures auxiliars d’infermeria* 

Emergències sanitàries* 

Farmàcia i parafarmàcia* 

Anatomia patològica i citologia 

Audiologia protèsica 

Dietètica* 

Documentació sanitària 

Higiene bucodental* 

Imatge per al diagnòstic* 

Laboratori de diagnòstic clínic* 

Ortesis i pròtesis 

Pròtesis dentals* 

Radioteràpia 

Salut ambiental* 

Biologia humana 

Biologia sanitària 

Ciència i salut animal 

Ciències biomèdiques 

Ciències de l’activitat física i l’esport 

Ciències mèdiques bàsiques 

Farmàcia 

Fisioteràpia* 

Infermeria* 

Logopèdia 

Medicina 

Nutrició humana i dietètica 

Odontologia 

Òptica i optometria 

Podologia 

Psicologia* 

Teràpia ocupacional 

Veterinària 
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11. CIÈNCIES DE LA NATURA I MATEMÀTIQUES 
 

* Estudis que es poden cursar a Mallorca 
 

FORMACIÓ PROFESSIONAL 

Grau mitjà (CFGM) Grau superior (CFGS) 
ESTUDIS UNIVERSITARIS 

Laboratori 

Operacions de procés de pasta i paper 

Operacions de transformació de plàstics i cautxú. 

Operacions fabricació de productes farmacèutics 

Planta química 

Fabricació de productes farmacèutics i afins 

Indústries de procés de pasta i paper 

Laboratori d’anàlisi i control de qualitat 

Plàstics i cautxú 

Química ambiental 

Química industrial 

Biologia* 

Biologia ambiental 

Bioquímica* 

Bioquímica i biologia molecular 

Bioquímica i ciències biomèdiques 

Biotecnologia 

Ciències ambientals 

Ciències biomèdiques 

Ciències de la mar 

Ciència i tecnologia dels aliments 

Enologia  

Enginyeria agrícola 

Enginyeria agroalimentària i del medi rural* 

Enginyeria alimentària 

Enginyeria ambiental 

Enginyeria de sistemes biològics 

Enginyeria del medi natural 

Enginyeria forestal i del medi natural 

Enginyeria geològica 

Estadística 

Física* 

Genètica 

Geologia 

Matemàtiques* 

Microbiologia 

Química* 
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12. TECNOLOGIES DE LA PRODUCCIÓ, TELECOMUNICACIONS I INFORMACIÓ 
* Estudis que es poden cursar a Mallorca 
 

FORMACIÓ PROFESSIONAL 
Grau mitjà (CFGM) Grau superior (CFGS) 

ESTUDIS UNIVERSITARIS 

Instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària i conducció de 
línies* 

Manteniment ferroviari* 

Muntatge i manteniment d’instal·lacions de fred, climatització i producció de 
calor* 

Operació, control i manteniment de màquines i instal·lacions del vaixell* 

Sistemes microinformàtics i xarxes* 

 

Administració de sistemes informàtics en xarxa* 

Automoció* 

Desenvolupament d’aplicacions informàtiques* 

Desenvolupament de productes de fusteria i moble 

Desenvolupament de productes electrònics* 

Desenvolupament de projectes d’instal·lacions tèrmiques i de fluids 

Desenvolupament de projectes mecànics 

Desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques* 

Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció* 

Eficiència energètica i energia solar tèrmica. 

Imatge* 

Instal·lacions electrotècniques* 

Manteniment aeromecànic* 

Manteniment d’aviònica 

Manteniment d’equips industrials 

Mantenimen d’instal·lacions tèrmiques i de fluids 

Producció d’audiovisuals i espectacles 

Producció de fusta i moble 

Producció en indústries d’arts gràfiques 

Realització d’audiovisuals i espectacles* 

Realització i plans d’obres 

Sistemes de regulació i control automàtics* 

Sistemes de telecomunicació i informàtics* 

So 

Supervisió i control de màquines i instal·lacions del vaixell 

 

Arquitectura 

Arquitectura naval 

Ciències i tecnologies de telecomunicació 

Enginyeria biomèdica 

Enginyeria civil 

Enginyeria d’aeronavegació 

Enginyeria d’aeroports 

Enginyeria d’edificació* 

Enginyeria de computadores 

Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte 

Enginyeria de l’energia 

Enginyeria de la construcció 

Enginyeria de materials 

Enginyeria de recursos miners i energètics 

Enginyeria de sistemes audiovisuals 

Enginyeria de sistemes biològics 

Enginyeria de sistemes de telecomunicació 

Enginyeria del software 

Enginyeria dels recursos energètics, combustibles i explosius 

Enginyeria elèctrica 

Enginyeria electrònica industrial i automàtica* 

Enginyeria en organització industrial 

Enginyeria en recursos minerals 

Enginyeria en sistemes d’informació 

Enginyeria en tecnologia de la telecomunicació 

Enginyeria en tecnologia minera 

Enginyeria en tecnologies aeroespacials 

Enginyeria en tecnologies industrials 

Enginyeria en vehicles aeroespacials 

Enginyeria geomàtica i topografia 

Enginyeria informàtica* 

Enginyeria marina 

Enginyeria marítima           CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT  



Ajuntament de Palma 
Servei Municipal d’Orientació  

93. Comença a decidir el teu futur 
Quadern per a l’alumnat 22 

 

Enginyeria mecànica 

Enginyeria multimèdia 

Enginyeria nàutica i transport marítim 

Enginyeria química 

Enginyeria química industrial 

Enginyeria radioelectrònica 

Enginyeria telemàtica* 

Matemàtiques 
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13. ARTÍSTIC 
* Estudis que es poden cursar a Mallorca 
 

FORMACIÓ PROFESSIONAL 
Grau mitjà (CFGM) Grau superior (CFGS) 

ESTUDIS UNIVERSITARIS 

Autoedició 

Ebenisteria artística 

Forja artística 

Procediments de joieria artística 

Ceràmica artística 

Edició d’art 

Fotografia artística* 

Gràfica publicitària 

Il·lustració* 

Joieria artística* 

Mobiliari 

Moblament 

Modelisme d’indumentària 

Modelisme i maquetisme 

Arqueologia 

Art dramàtic: interpretació* 

Art dramàtic: escenografia 

Art dramàtic: direcció escènica i dramatúrgia 

Arts i disseny 

Belles arts 

Conservació i restauració de bens culturals 

Conservació i restauració del patrimoni cultural 

Cinema i mitjans audiovisuals 

Comunicació cultural 

Creació i disseny 

Dansa 

Disseny d’interiors* 

Disseny de moda* 

Disseny del producte* 

Disseny gràfic* 

Fotografia i creació digital 

Música* 

Musicologia  
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14. TEMPS LLIURE I ESPORTS 
 

* Estudis que es poden cursar a Mallorca 
 

FORMACIÓ PROFESSIONAL 

Grau mitjà (CFGM) Grau superior (CFGS) 
ESTUDIS UNIVERSITARIS 

Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural* 

Tècnic esportiu en atletisme* 

Tècnic esportiu en barrancs* 

Tècnic esportiu en bàsquet* 

Tècnic esportiu en escalada* 

Tècnic esportiu en futbol^* 

Tècnic esportiu en handbol* 

Tècnic esportiu en mitja muntanya* 

Animació d’activitats fisicoesportives* 

Tècnic esportiu superior en atletisme 

Tècnic esportiu superior en bàsquet 

Tècnic esportiu superior en futbol 

Tècnic esportiu en handbol 

Ciències de l’activitat física i l’esport 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15. SERVEIS AL CONSUMIDOR 
 

* Estudis que es poden cursar a Mallorca 
FORMACIÓ PROFESSIONAL 

Grau Mitjà (CFGM) Grau Superior (CFGS) 
ESTUDIS UNIVERSITARIS 

Caracterització 

Cuina i gastronomia* 

Estètica personal i decorativa* 

Perruqueria* 

Serveis en restauració* 

Agència de viatges i gestió d’esdeveniments* 

Animació turística 

Assessoria d’imatge personal* 

Gestió d’allotjaments turístics* 

Estètica 

Guia, informació i assistència turística* 

Restauració* 

Turisme* 

Turisme i gestió de l’oci 

 



 

 

 


