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LA NOSTRA OFERTA

Família Administració 

GM Gestió Administrativa - matí

GS Administració i Finances - tarda

Família Informàtica

 GM Sistemes Microinformàtics i Xarxes - matí

GS Desenvolupament d’Aplicacions 
Multiplataforma - tarda

Família Instal.lació i Manteniment

GM Manteniment industrial - tarda

GS Mecatrònica Industrial - tarda

Cicles Formatius 



ACCÉS ALS CICLES I 
CONTINUÏTAT DELS ESTUDIS

Cicles Formatius



Cicles Formatius 

Per què estudiar un 
cicle formatiu?

Perquè s’adquereixen unes competències professionals, 
personals i socials.

Perquè s’està preparat per a la inserció laboral com a 
treballador qualificat dins del sector del cicle estudiat.

Perquè després d’un Cicle de Grau Mitjà es pot continuar la 
formació estudiant un Cicle de Grau superior. 

I el títol de Tècnic Superior permet 

accés directe a Graus Universitaris 

amb convalidacions de crèdits



CF GRAU SUPERIOR

Situació laboral i formativa 
dels alumnes titulats al centre

CF GRAU MITJÀ

CFGM: Treballen: 24%
             Estudien:  76% 
             Busquen feina: 8%

CFGS: Treballen: 83%
             Estudien:  17% 
             Busquen feina: 4%
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Cicles Formatius 

Estructura i organització 

 Dos cursos acadèmics

 Formació al centre teòrico-pràctica en horari 
intensiu de matí o tarda (segons cicle)

 Formació pràctica a l’empresa 
en modalitat Dual o FCT

 Acció tutorial al centre i a l’empresa que garanteix 
l’acompanyament, seguiment i orientació de l’alumnat.



Com s’organitzen les matèries?

Un cicle formatiu es  distribueix en Mòduls 
professionals.

Els Mòduls estan associats a diferents competències 
professionals.

Cada Mòdul s’organitza en Unitats Formatives (UF).

Les Unitats Formatives 
es poden cursar soltes 
i una vegada superades 
se certifiquen.

Cicles Formatius

Superant totes les unitats formatives que formen el mòdul
s’adquereix la corresponent competència professional



Com s’organitzen les matèries?

Exemple de distribució de Mòduls i Unitats Formatives
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Tipus de Mòduls Professionals 
en els Cicles Formatius

Cicles Formatius 

Mòduls professionals específics de cada cicle 
formatiu

Mòduls professionals transversals:
(comuns a la majoria de cicles)

 - Formació i Orientació Laboral
 - Empresa i Inciativa Emprenedora
 - Anglès Tècnic

Projecte o Mòdul de síntesi

Formació a l’empresa 



LA FORMACIÓ A LES EMPRESES 
Modalitats 

  FCT – FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

  FORMACIÓ EN ALTERNANÇA  DUAL
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Són pràctiques formatives a les empreses no laborals 

El Mòdul professional de FCT s’avalua de forma qualitativa 
(Apte/No Apte).

La durada de la FCT actualment és d’unes 350 hores (per 
cursos vinents es preveu que seran més hores de FCT i menys 
hores al centre). 

No tenen remuneració.

Es pot sol.licitar la seva exempció parcial o total segons 
l’experiència laboral.

Possibilitat de realitzar la FCT en Empreses 
de l’estranger amb una beca Erasmus 

LA FORMACIÓ A LES EMPRESES
MODALITAT FCT 
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Es treballa i s’estudia

 Es realitzen 1000 hores de formació a l’empresa (+100h de FCT)

Part del currículum es realitza a l’empresa 
   (a 2n curs es fan menys hores al centre)

La formació dual s’avalua i es qualifica.

Són pràctiques remunerades amb contracte laboral o amb beca

Alta a la Seguretat Social.

Requisits d’accés més estrictes que en FCT

La formació en alternança dual no permet exempcions dels 
alumnes amb experiència laboral. 

LA FORMACIÓ A LES EMPRESES
EN ALTERNANÇA DUAL 
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LA FORMACIÓ A LES EMPRESES 

Com s’organitza actualment la FP Dual?

Cicles Formatius



LA FORMACIÓ A LES EMPRESES 

 Més de 50 empreses i entitats col.laboren en la formació 
pràctica dels nostres alumnes.

Possibilitat d’escollir l’empresa on fer les pràctiques.

Constant sol.licitud de noves empreses per acollir alumnes 
en FCT i/o entrar en conveni de formació Dual.
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     L’ACCIÓ TUTORIAL 

Cicles Formatius 

Tutoria de grup :  1 hora setmanal al centre.

Tutoria individual i informació a les famílies.

Actuacions i activitats planificades d’acord amb el Pla d’Acció Tutorial 
de Cicles Formatius del centre.

Avaluació diagnòstica de l’alumnat i adequació de l’acció tutorial. 

Orientació acadèmica, professional i personal dels alumnes.

Contactes de seguiment amb les famílies (alumnes menors o majors 
amb autorització signada).

Control i seguiment d’absències online (alumne/a i famílies).

Orientació i acompanyament  en la formació pràctica a l’empresa per 
part del  tutor/a de pràctiques del centre i per part del tutor/a d’empresa.

 



        
 

Cicles Formatius 
Serveis al nostre alumnat 

Formació pràctica a l’empresa en modalitat Dual o FCT.

Extensa borsa d’empreses col.laboradores en la formació que permet 

adaptar-nos al perfil i necessitats de l’alumnat.

Possibilitat de fer les pràctiques l’estranger dins del projecte de Mobilitat 

Internacional Erasmus +.

Orientació acadèmica i professional.

Impuls a l’emprenedoria.

Noves metodologies d’aprenentatge mitjançant projectes i simulació.

Servei d’assessorament i reconeixement de l’experiència laboral.

Possibilitat de cursar Unitats Formatives soltes o en modalitat 

semipresencial.

Borsa de treball i inserció laboral dels alumnes titulats.



CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ 
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Continuïtat formativa al  centre

Mecatrònica 
Industrial

Gestió 
Administrativa

Sistemes 
Microinformàtics

 i xarxes

Manteniment
 Electromecànic

Administració 
i Finances

Desenvolupament 
d’Aplicacions 

Multiplataforma
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T’hi esperem !!!
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