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alumnat

FORMACIÓ 
REGLADA
Impartim cursos de Formació 
Professional específica, 
amb modalitats presencial, 
semipresencial, d’alternança i dual.

Una gran part de l’oferta formativa 
es realitza en modalitat DUAL.

La nostra oferta formativa abasta 
9 famílies professionals amb diferents 
ensenyaments professionalitzadors de 
formació i inserció, de cicles formatius 
de grau mitjà i de cicles formatius de 
grau superior en les diferents 
modalitats formatives.
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#5
Borsa de treball
Disposem de borsa de 
treball, on empresa i 
alumnat gestionen les 
diferents ofertes de treball.

#4
Adequació de perfils professionals 
a les necessitats de les empreses
Adeqüem els nostres estudis a les 
necessitats reals de les empreses 
de l’entorn.

#3
Formació DUAL i convenis 
amb empreses i entitats
El centre imparteix FP Dual 
fruit dels convenis i compromisos 
establerts amb les empreses.

#2
Programes internacionals de mobilitat
El nostre alumnat pot realitzar una part 
de la seva formació pràctica a les empreses, 
de diferents països de la Unió Europea.

#1
Formació pràctica en centres de treball
El nostre alumnat realitza una part de la 
seva formació pràctica a les empreses dels 
diferents sectors productius o de serveis.
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FORMACIÓ 
REGLADA

#9
Emprenedoria
Potenciem la iniciativa emprenedora 
des de l’inici de la vida professional 
del nostre alumnat.

#8
Reconeixement de 
l’experiència professional
Validem la teva experiència 
professional amb una part 
d’un títol d’FP.

#7
Orientació i assessorament 
professional al llarg de la vida 
i disseny d’itineraris formatius.
T’oferim un itinerari formatiu 
personalitzat per a la teva 
professionalització.

#6
Innovació i transferència 
del coneixement
Creem projectes innovadors 
per a donar resposta a necessitats 
d’empreses i entitats.



OFERTA
FORMA 
TIVA

9 Famílies 
professionals

Cicles formatius 
de grau mitjà CFGM

Cicles formatius 
de grau superior CFGS

Arts Gràfiques AF10 Preimpressió digital AFA0 Disseny i edició 
de publicacions impreses i 
multimèdia

AF20 Impressió gràfica 
DUAL

AFB0 Disseny i gestió 
de la producció gràfica

Electricitat i 
Electrònica

EE30 Instal·lacions 
de telecomunicacions

EEA0 Sistemes 
electrotècnics i 
automatitzats

EED0 Sistemes de 
telecomunicació i 
informàtics 
DUAL

Energia i 
Aigua

EA20 Xarxes i estacions 
de tractament d’aigües 
DUAL

EAC0 Energies 
renovables

EAD0 Gestió de l’aigua 
DUAL

Fabricació 
Mecànica

FM10 Soldadura i caldereria 
DUAL

FMA0 Construccions 
metàl·liques

Fusta i 
Moble

FS10 Fusteria i moble

FS20 Instal·lació i 
moblament

Imatge i 
So

ISA0 Realització de projectes 
d’audiovisuals i espectacles

Instal·lació i 
Manteniment

IM10 Manteniment 
electromecànic 
DUAL

IMC0 Mecatrònica 
industrial 
DUAL

1954 Prevenció de riscos 
professionals 
DUAL

Transport i 
Manteniment 
de Vehicles

TM10 Electromecànica 
de vehicles automòbils

TMA0 Automoció 
DUAL

TM12 Electromecànica 
de vehicles industrials

TM20 Carrosseria

TM30 Electromecànica 
de maquinària

Programes de formació i inserció PFI

 ▶ Auxiliar d’hoteleria: cuina i càtering
 ▶ Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques

 ▶ Auxiliar en treballs de fusteria i instal·lació de mobles
 ▶ Auxiliar de fontaneria, calefacció i climatització

 ▶ Auxiliar de vivers i jardins
 ▶ Auxiliar de pintura



FORMACIÓ 
OCUPACIONAL
Formació professionalitzadora 
basada en certificats de professionalitat. 
Aquesta dóna un valor afegit al nostre 
alumnat per tal de fer-lo més competitiu 
i afavorir la seva inserció laboral.

FORMACIÓ 
CONTÍNUA
Oferim formació a demanda 
per a entitats, institucions i empreses.

Cedim espais i recursos. Aquests es 
posen a disposició de les empreses 
i institucions per a la realització 
d’activitats relacionades amb els 
sectors professionals del centre.

treballadors

aturats
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#4
Orientació i assessorament 
professional al llarg de la vida 
i disseny d’itineraris formatius.
Oferim un itinerari formatiu a les 
persones treballadores de manera 
personalitzada, per tal que puguin 
ajudar-les professionalment.

#3
Acreditació de l’experiència 
professional
Acreditem les teves competències 
obtingudes mitjançant formació 
no formal i la relacionem amb 
certificats de professionalitat.

#2
Reconeixement de 
l’experiència professional
Validem la teva experiència 
professional amb una part 
d’un títol d’FP.

#1
Validació de la formació impartida 
per empreses o entitats
En el marc dels convenis de col·laboració 
signats pel Departament d’Ensenyament, 
fem que la formació impartida a les em-
preses sigui reconeguda com a part de la 
formació reglada.
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