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Què és la Formació Professional? 
El model d’FP a Catalunya 

La formació professional té com a !nalitats l’adquisició, el 
millorament i l’actualització de les competències i quali!ca-
ció professionals de les persones al llarg de la vida.  
 

A Catalunya, la Llei de Formació i Quali!cació Professional 
ha  con!gurat un model d’FP que integra la formació profes-
sional inicial i la formació professional per a l’ocupació, i els 
serveis d’informació i orientació i d’avaluació i acreditació 
de les competències professionals.  
 

La formació professional inicial, inclosa en el sistema educa-
tiu, està organitzada en cicles formatius. Els cicles es poden 
classi!car per graus (mitjà o superior) i per àmbits d’activitat 
(famílies professionals). 
 

Actualment, a Catalunya, l’FPI inclou 150 cicles de grau mitjà 
i superior agrupats en 26 famílies, amb continguts teòrics i 
pràctics adequats als diferents sectors professionals.  
 

Per accedir als cicles de grau mitjà, cal tenir el graduat en 
ESO, mentre que per accedir als cicles grau superior es ne-
cessari disposar del títol de batxiller. També hi ha altres vies 
d’accés, com ara les proves d’accés o els cursos especí!cs 
d’accés. Els cicles de grau mitjà permeten l’obtenció del títol 
de tècnic i els de grau superior el de tècnic superior. 
 

Els ensenyaments professionals combinen formació teòrica i 
pràctica, incloent-hi unes pràctiques en centres de treball 
d’empreses. En general, la durada dels cicles formatius varia 
de 1.300 hores (un curs acadèmic) a 2.000 hores (dos cursos 
acadèmics).  
 

Existeixen diverses opcions que faciliten l’accés a la forma-
ció: modalitat dual, ofertes no presencials, matriculació par-
cial o semipresencial, ofertes a col·lectius singulars vincu-
lats a empreses o subsectors productius, itineraris curricu-
lars combinats i vies d’accés diversi!cades. 
 

La formació professional per a l’ocupació permet l’adquisició 
i actualització permanent de les competències professio-
nals. Hi ha diferents tipus d’accions: 

• Formació programada per les empreses per als seus treba-
lladors. 

• Formació ocupacional, dirigida a persones treballadores 
en situació d'atur i encaminada a l’obtenció de certi!cats 
de professionalitat. 

• Formació contínua, pensada per a persones treballadores 
en actiu que volen millorar les seves quali!cacions i com-
petències professionals. 

• Altres iniciatives de formació (permisos individuals, forma-
ció a empleats públics,...). 

 

Aquestes activitats es porten a terme a través dels Centres 
d'Innovació i Formació Ocupacional, del Servei d'Ocupació 
de Catalunya (SOC) i dels centres col·laboradors en matèria 
de formació professional ocupacional, públics o privats. 
 

Per altre banda, les activitats formatives i d’aprenentatge no 
formals i informals que generen en les persones competèn-
cies professionals poden acreditar-se o!cialment per mitjà 
d’un procés d’avaluació i acreditació. 
 

El model integrat d’FP també engloba iniciatives d’inserció i 
reinserció laboral de treballadors mitjançant el foment de la 
contractació dins del sistema de Garantia Juvenil (Joves per 
l’ocupació, Fem ocupació per a joves, ...) o d’altres projectes 
impulsats pel SOC, com ara Treball als Barris i 30plus. 
 

Aquesta guia descriu els serveis vinculats a la formació pro-
fessional disponibles a la ciutat que poden ser d'interès per 
a les empreses. El document inclou informació especí!ca 
sobre l’oferta d’especialitats de formació professional inicial 
per famílies professionals i centres educatius. 

Una formació integrada 

 Les xifres de l’FP a l’Hospitalet . Curs 2015-2016 
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L’FP i l’empresa 
Adequació de la formació a les necessitats de les empreses  

Què és? 
 

La formació en centres de treball (FCT) són pràctiques no 
laborals que realitza l’alumnat de formació professional, 
mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen el 
centre docent, l’empresa i l’alumnat. Aquestes pràctiques 
formen part del programa formatiu curricular d’aquests en-
senyaments.  
 

Com funciona? 
 

L’empresa signa un acord de col·laboració amb el centre 
educatiu i designa una persona responsable per a la tutorit-
zació de les activitats que l’alumne realitzarà al centre de 
treball. 
 

L’empresa ha de desenvolupar el programa formatiu acordat 
amb el centre educatiu i fa un seguiment i avaluació del 
progrés de l’alumne.  
 

El calendari de pràctiques depèn de cada especialitat forma-
tiva. La durada oscil·la entre les 300 i les 700 hores. La jor-
nada es pot organitzar en un temps de 4 hores diàries o bé 
de 7 hores diàries si es fa de forma intensiva. 
 

Les empreses han de ser homologades per acollir alumnat 
en pràctiques de formació professional. L’homologació es 
realitza per a cadascun dels centres de treball que tingui 

l’empresa o entitat col·laboradora i per a cada cicle formatiu.  
 

Les pràctiques van acompanyades d’una assegurança esco-
lar per a l’alumnat que estigui matriculat.  
 

Quines avantatges té per a l’empresa? 
 

� Les pràctiques no tenen vinculació laboral ni impliquen 
serveis retribuïts. 

� Contribueix a la formació de l’estudiant i els hi ofereix 
l’accés a la seva primera ocupació. 

� Facilita la captació de futurs treballadors especialitzats.  

� Afavoreix la participació social de l’empresa mitjançant 
la relació amb la comunitat educativa. 

 

Més informació 
 

Us podeu adreçar als centres que imparteixen FP Inicial o als 
serveis municipals d’educació i formació.  
 
 

També podeu consultar la Guia de la Formació Professional 
de l’Hospitalet i els webs queestudiar.gencat.cat i Catalunya 
professional. 
 
 

Què és ? 
 

La formació dual és una modalitat de formació professional 
que combina la formació en el centre educatiu amb l’apre-
nentatge en l’empresa. D’aquesta manera, l’estudiant esdevé 
aprenent i els centres i les empreses comparteixen responsa-
bilitats formatives. 
 

Com funciona? 
 

La col·laboració entre el centre educatiu i l'empresa es for-
malitza mitjançant un conveni de col·laboració. Per a cada 
alumne aprenent s'acorden les activitats formatives a desen-
volupar en l'empresa per completar la seva quali!cació, així 
com l'horari i el calendari. 
 

El centre i l'empresa designen els tutors, els quals han de fer 
l’avaluació i seguiment del procés formatiu dels alumnes 
aprenents.  
 

L'estada a l'empresa es divideix en dues fases: 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quines avantatges té per a l’empresa? 
 

� Els continguts formatius del programa es poden adaptar a 
la cultura i processos de l’empresa. 

 

� Permet disposar de treballadors amb les competències i 
habilitats necessàries per incorporar-se a l'empresa. 

 

� La inversió es recupera mitjançant boni!cacions socials i 
la millora de la quali!cació professional de la plantilla. 

 

� La formació d’aprenents i els vincles amb la comunitat 
educativa contribueixen a la política de responsabilitat  
social de l’empresa. 

 

Més informació 
 
 

Us podeu adreçar als cinc centres de la ciutat que, en el curs 
2016-2017, imparteixen FP Dual i als serveis municipals d’e-
ducació i formació.  
 
 

També podeu consultar la Guia de la Formació Professional 
de l’Hospitalet i els webs queestudiar.gencat.cat i Catalunya 
professional. 
 

Formació en centres de treball  

Formació professional dual 

Relació FCT (pràctiques) 

Durada 80-100 hores 

Retribucions No remunerades 

Seg. social  Sense alta a l'SS 
Assegurança escolar 

1a fase—Integració  

2a fase—Consolidació (dues opcions) 

Relació Contracte de treball Beca 

Durada 1 any, mínim 2-10 mesos per curs 

Retribucions Pactades entre empresa 
i centre educatiu 
 

Salari segons conveni  
 

No inferiors a l'SMI 

Pactades entre empresa  
i centre educatiu 
 

No inferiors a l'IPREM 
(3,5€/h aprox.) 
 

Seg. Social Alta  a l’SS  
 

Boni!cació quotes de 
l’SS (75-100%)  

Alta  a l’SS (becari) 
 

Boni!cació quotes de 
l’SS (75-100%)  
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Millora de la quali!cació dels treballadors  

Què són? 
 
 

Els programes de formació i inserció (PFI) estan adreçats a 
joves d’entre 16 i 21  anys que no han superat l’ESO i que, en 
el moment d'iniciar els programes, no segueixen estudis en 
el sistema educatiu ni participen en altres accions formati-
ves. 
 
 

La !nalitat d'aquests programes és proporcionar als joves la 
possibilitat de reincorporar-se al sistema educatiu. També 
faciliten l'aprenentatge imprescindible per accedir al mercat 
de treball amb millors condicions per a obtenir una ocupació 
quali!cada.  
 

Existeixen tres modalitats de PFI: 
 

• Plans d'iniciació professional (PIP), que es realitzen en 
instituts públics i en centres docents privats i entitats de 
formació.  

• Plans de transició al treball (PTT), organitzats pel Departa-
ment d'Ensenyament i les administracions locals.  

• Programes de formació i aprenentatge professional (FIAP), 
realitzats en els centres d’ensenyament públic. 

 

Com funcionen? 
 

Els PFI tenen una durada de 1.000 hores (un curs acadèmic) 
i els continguts s’estructuren en: 

• Mòduls de formació general per a l'adquisició de compe-
tències bàsiques. 

• Mòduls de formació professional, per a l'assoliment de les 
competències professionals, que inclouen un mòdul de 
pràctiques en alternança en centres de treball. 

• Accions de seguiment i orientació de l'alumne.  
 

L’oferta de programes es duu a terme amb el suport del De-
partament de Treball, Afers Socials i Famílies (Servei d’Ocu-
pació de Catalunya, SOC), el Fons Social Europeu i la Iniciati-
va d’Ocupació Juvenil.  
 

Més informació 
 

Els centres de la ciutat on s'imparteixen els PFI i els serveis 
d’educació i formació us poden informar sobre les oportuni-
tats de col·laboració amb l’empresa.  
 

També podeu consultar la Guia de la Formació Professional 
de l’Hospitalet i els webs que.estudiar.cat i Catalunya profes-
sional. 

Programes de formació i inserció   

Formació professional per a l’ocupació  

Què és? 
 

La formació professional per a l’ocupació té com a principal 
objectiu millorar la quali!cació professional i capacitat d’in-
serció dels treballadors mitjançant l’obtenció o perfecciona-
ment de les seves competències professionals.  
 

Existeixen diferents tipus d’activitats formatives en el marc 
del model integrat d’FP englobades en la formació ocupaci-
onal, adreçada a persones aturades, i la formació continua, 
adreçada prioritàriament a treballadors ocupats.  
 

L’oferta formativa està gestionada a nivell estatal a través 
del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) amb la 
col·laboració de la Fundació Tripartita i del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya (SOC).  
 
Com funciona? 
 

Tant en un tipus de formació com en l’altre, els programes 
formatius combinen teoria i pràctica. 
 

Les accions formatives estan totalment subvencionades a 
través de la quota de la formació professional dels treballa-
dors, els fons estatals i el Fons Social Europeu.  
 

Existeix una amplia varietat d’especialitzacions formatives 
en tots els sectors econòmics i, en alguns casos, la possibili-
tat de realitzar pràctiques de perfeccionament. Els cursos 
tenen diferent durada i es poden realitzar de forma presen-
cial, semipresencial i online. 
 

Segons l'acreditació o!cial associada al programa formatiu, 
hi ha cursos que faciliten l'obtenció de certi!cats de profes-
sionalitat (*).  

 
Quines avantatges té per a l’empresa? 
 

� Oferir formació personalitzada i adaptada a les necessi-
tats del personal i l’empresa.  

� Afavoreix el desenvolupament professional del treballa-
dors. 

� Faciliten la selecció de personal a través dels programes 
de formació.  

� Incrementa la productivitat de la plantilla. 
� Augmenta la competitivitat de l’empresa.  
 
Més informació 
 

El SOC és l’encarregat de la gestió dels programes de forma-
ció ocupacional. Les diferents accions es porten a terme a 
través dels CIFO i dels centres col·laboradors, públics i pri-
vats. 
 

El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya 
(Conforcat) és l’encarregat de la gestió dels programes de 
formació contínua. Actualment s’estan desenvolupant plans 
de formació sectorial, intersectorial i dirigits a treballadors 
d’entitats d’economia social. 
 

La Guia de la Formació Professional de l’Hospitalet inclou el 
catàleg de certi!cats de professionalitat disponibles a la 
ciutat .  
 

També podeu consultar els cercadors de cursos de formació 
ocupacional i continua del webs del SOC i Conforcat.  

(*) Certi9cats de professionalitat  
 

El certi!cat de professionalitat és un document o!cial, amb valide-
sa en tot l’estat, que acredita les competències professionals de les 
persones per a desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les 
exigències del mercat de treball.  
 

Cada certi!cat de professionalitat acredita una quali!cació profes-
sional del Catàleg Nacional de Quali!cacions Professionals i està 
con!gurat per una o més unitats de competència (unitat mínima 
acreditable i acumulable per obtenir un certi!cat de professionali-
tat). 
 

 
Cada unitat de competència té associades un mòdul formatiu i un 
mòdul de formació pràctica en centres de treball. El mòdul de pràc-
tiques es realitza a través de convenis entre els centres formatius i 
els centres de treball que regulen tant el programa formatiu com 
els procediments de seguiment i avaluació de l’alumnat.   
 

L’alumnat de programes de formació en alternança amb el treball i 
les persones que puguin acreditar una experiència laboral mínima 
de tres mesos resten exempts de realitzar el mòdul de formació 
pràctica. 
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Què són? 
 

Els centres educatius poden proporcionar un servei d’asses-
sorament individualitzat tant a les persones que necessitin 
millorar la seva quali!cació professional, com a les empre-
ses que vulguin millorar la quali!cació dels seus treballa-
dors.  
 

Els centres també poden oferir a persones amb més de dos 
anys d’experiència laboral en el sector un servei de reconei-
xement acadèmic dels aprenentatges adquirits mitjançant 
experiència laboral o en activitats socials, en relació amb 
algun títol de formació professional.  
 

Com funcionen? 
 

El servei d'assessorament consisteix en una diagnosi de la 
trajectòria formativa i professional per part d’experts en una 
família professional.  
 

El procés es desenvolupa al llarg de diferents sessions i !na-
litza amb l'emissió d’un informe d'assessorament que in-
clou, entre d’altres, les unitats formatives o mòduls professi-
onals susceptibles de ser reconeguts, amb les possibles ac-
cions.  
 

Amb l’informe d'assessorament es possible accedir al reco-
neixement acadèmic. El procediment es dut a terme per una 
junta formada per dos professors del cicle formatiu corres-
ponent del centre educatiu.  
 

La junta analitza l'informe d’assessorament i altra documen-
tació aportada pel candidat. També es realitza una entrevista 
personal de contrastació i valoració dels aprenentatges as-
solits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials. 

 

Una vegada conclòs, s’obté una certi!cació acadèmica de 
les unitats formatives o mòduls professionals reconeguts.  
 

Les unitats formatives o mòduls que s’han reconegut poden 
convalidar-se per obtenir un títol de formació professional, 
sempre que es disposi dels requisits acadèmics d’accés. 
 

Quines avantatges té per a l’empresa? 

 

� Poder disposar d’un instrument per identi!car les capa-
citats professionals i les necessitats de formació del per-
sonal.  

� Facilita el disseny d’itineraris personalitzats de formació i 
quali!cació. 

� Contribueix a la motivació professional dels treballadors.  
� Augmenta la competitivitat de l’empresa.  
 

Més informació 
 

A la ciutat, sis centres educatius disposen dels serveis d’as-
sessorament i reconeixement acadèmic per a 24 especiali-
tats formatives. 
 

També podeu consultar la Guia de la Formació Professional 
de l’Hospitalet i els webs queestudiar.gencat.cat i Catalunya 
professional. 

Què es? 
 

Les persones que han adquirit competència professional, per 
experiència laboral de més de dos any o per vies de formació 
no formal, poden demostrar-la seguint un procediment d’a-
creditació de les competències i obtenir-ne una certi!cació 
o!cial. L’acreditació facilita l’obtenció de certi!cats de pro-
fessionalitat i títols de formació professional 
 

Com funciona? 
 

El procediment consta de tres fases desenvolupades durant 
diferents sessions presencials: 
 

Fase 1. Assessorament  
 

Un assessor ajuda a identi!car les competències professionals i de 
reconeixement demanades pel candidat.   
 

El candidat decideix  si passar a la fase d'avaluació o de formació 
complementària que se suggereixi per part de l'assessor.  
 

S’emet un informe orientatiu sobre la conveniència o no d'accedir 
a la següent fase. 
 

Fase 2. Avaluació 
 

El candidat ha de demostrar les competències professionals per a 
les quals demana l'acreditació.  
 

Una comissió avalua, de forma col·legiada, la competència profes-
sional relacionada amb les unitats de competència. 

 
Fase 3. Acreditació de la competència  
 

Els candidats que superen la fase d'avaluació reben una certi!ca-
ció o!cial per a cadascuna de les unitats en què hagin demostrat la 
seva competència professional.  
 

S’emet un informe d'orientació i una proposta d'itinerari formatiu 
de la comissió avaluadora. 
 
 
 
 
 

Quines avantatges té per a l’empresa? 
 

� Poder disposar d’un instrument per identi!car les capaci-
tats professionals i les necessitats de formació del perso-
nal.  

� Facilita el disseny de plans personalitzats de formació per 
al personal. 

� Contribueix a la motivació professional dels treballadors.  
� Augmenta la competitivitat de l’empresa.  
 

Més informació 
 

El Pla d'acreditació i quali!cació professionals elaborat pel 
Departament d’Ensenyament i de Treball, Afers Socials i Famí-
lies del Govern de la Generalitat contempla diverses convoca-
tòries d’acreditació. 
 
 

Les persones i empreses interessades us podeu adreçar als  
centres educatius, els punts d’informació i orientació homo-
logats a la ciutat i els serveis d’educació i formació.  
 

També podeu consultar els webs de l’Acredita’t i de l’Institut 
Català de les Quali!cacions Professionals.  
 

Serveis d'assessorament i de reconeixement acadèmic 

Acredita’t — Acreditació de competències 
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Oferta d’estudis d’FP Inicial per famílies professionals  
Curs 2016-17*  

Activitats físiques i esportives 
 

� CFGM Conducció d'activitats !sicoesporti-
ves en el medi natural  
� CFGS Aanimació d’activitats físiques i es-

portives 
Jesuïtes Bellvitge - Centre d'Estudis Joan 
XXIII   

 

Administració i gestió  
 

� PFI Auxiliar d’activitat d’o!cina i de serveis 
administratius generals (PIP) 
Centre d'Estudis Jaume Balmes 
� CFGM Gestió administrativa (àmbit jurídic) 

Institut Provençana  
� CFGM Gestió administrativa 

Institut Eduard Fontserè 
Institut Provençana  
Jesuïtes Bellvitge – CE Joan XXIII 
Sant Josep Obrer 
� CFGS Administració i !nances 

Centre d'Estudis Dolmen 
Institut Eduard Fontserè 
Institut Provençana 
Jesuïtes Bellvitge – CE Joan XXIII 

 

Comerç i màrqueting  
 

� PFI Auxiliar de vendes, o!cina i atenció al 
públic (PTT) 
� CFGM Activitats comercials 
� CFGS Gestió de vendes i espais comercials 
� CFGS Comerç  internacional 

Institut Provençana  
� CFGS Màrqueting i publicitat 

Centre d'Estudis Jaume Balmes  
 

Comunicació grà9ca i audiovisual 
(Arts plàstiques i disseny) 
 

� CFGM Assistència al producte grà!c imprès 
� CFGS Animació 
� CFGS Fotogra!a 
� CFGS Grà!ca Audiovisual 
� CFGS Grà!ca Publicitària 
� CFGS Il·lustració 

EASD Serra i Abella 
 

Edi9cació i obra civil 
 

� PFI Auxiliar de pintura (FIAP)  
Institut Eduard Fontserè 
� CFGM Construcció 
� CFGS Projectes d’edi!cació (rehabilitació i 

restauració) 
� CFGS Projectes d'obra civil   (ús d'aplicacI-

ons SIG) 
Institut Provençana  
 

Electricitat i electrònica  
 

� PFI Auxiliar de muntatges d'instal·lacions 
elèctriques d'aigua i gas (FIAP) 
Institut Bellvitge 
� CFGM Instal·lacions elèctriques i automàti-

ques 
Centre d'Estudis Jaume Balmes 
Institut Llobregat 
Xaloc 
� CFGS Sistemes de telecomunicacions i 

informàtics 
Centre d'Estudis Jaume Balmes 
� CFGS Sistemes electrotècnics i automatit-

zats 
Institut Llobregat 
� CFGS Automatització i robòtica industrial 

Xaloc  

Energia i aigua  
 

� CFGS E!ciència energètica i energia solar 
tèrmica 
Xaloc 

 

Ensenyaments esportius 
 

� CFGM Basquetbol  
� CFGM Futbol 

Centre d'Estudis Jaume Balmes  
 

Fabricació mecànica  
 

� PPP Fabricació i Muntatge (FP Bàsica) 
� CFGM Mecanització 
� CFGS Programació de la producció en 

fabricació mecànica  
Institut Llobregat  

 

Hoteleria i turisme  
 

� PFI Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de 
restauració (PIP) 
� PFI Auxiliar d’hoteleria: cuina i càte-

ring  (PIP) 
Ajuntament de l’Hospitalet 
� PFI Auxiliar de pastisseria i Teca (PTT)  

Institut Provençana  
 

Imatge personal 
 

� CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar 
Institut Pedraforca 
Centre d'Estudis Jaume Balmes  
� CFGM Estètica i bellesa 
� CFGS Imatge personal i corporativa 

Centre d'Estudis Jaume Balmes  
 

Informàtica i comunicacions 
 

� PFI Auxiliar de muntatge i manteniment 
d’equips informàtics (PTT)  
 Institut Provençana  
� CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes 

Institut Provençana 
Jesuïtes Bellvitge - CE Joan XXIII 
� CFGS Administració de sistemes informàtics 

en xarxa 
Institut Provençana  
Jesuïtes Bellvitge - CE Joan XXIII 
� CFGS Desenvolupament d'aplicacions web 

Jesuïtes Bellvitge - CE Joan XXIII 
� CFGS Desenvolupament d'aplicacions web 

(bioinformàtica)  
� CFGS Desenvolupament d'aplicacions mul-

tiplataforma 
Institut Provençana  
 

Instal·lació i manteniment 
 

� CFGM Manteniment electromecànic 
� CFGS Manteniment d'instal·lacions tèrmi-

ques i de Tuids 
� CFGS Mecatrònica industrial 

Xaloc 
 

Química 
 

� CFGM Operacions de laboratori 
 Institut Provençana  
� CFGS Laboratori d'anàlisi i de control de 

qualitat 
Institut Provençana  
� CFGS Química ambiental 

Institut Mercè Rodoreda  
 

 
 
 

Sanitat 
 

� CFGM Cures auxiliars d’infermeria 
Centre d'Estudis Dolmen 
Centre d'Estudis Miquel Servet 
Institut Pedraforca 
Jesuïtes Bellvitge - CE Joan XXIII 
� CFGM Farmàcia i parafarmàcia 

Centre d'Estudis Jaume Balmes 
Centre d'Estudis Miquel Servet 
Institut Pedraforca 
� CFGS Dietètica   

Institut Pedraforca  
� CFGS Documentació i administració sanità-

ries 
Centre d'Estudis Miquel Servet 
Institut Pedraforca 
� CFGS Laboratori clínic i biomèdic 

Centre d'Estudis Dolmen 
Institut Pedraforca 

 

Serveis socioculturals i a la comunitat 
 

� CFGM Atenció a persones en situació de 
dependència 
Institut Can Vilumara  
� CFGS Educació infantil 

Centre d'Estudis Dolmen 
Institut Can Vilumara 
Jesuïtes Bellvitge - CE Joan XXIII 
� CFGS Animació sociocultural i turística 
� CFGS Integració social 
� CFGS Promoció de la igualtat de gènere 

Institut Can Vilumara  
 

Transport i Manteniment de Vehicles 
 

 

� PFI Auxiliar de reparació i manteniment de 
vehicles lleugers (PTT)  
Institut Provençana  
� CFGM Electromecànica de vehicles automò-

bils 
� CFGS Automoció 

Institut Pedraforca  
 

*Aquesta oferta pot estar sotmesa a alguna 
variació per part del Departament d’Ensenya-
ment o dels centres educatius. Per a més 
informació consulteu la Guia de la Formació 
Professional. 
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Oferta d’estudis d’FP Inicial per centres educatius 
Curs 2016-17*  

Ajuntament de l’Hospitalet    
Carretera del Mig, 85-87  
Tel.: 934 02 60 27  
www.dinamitzaciolocallh.cat 
 

� PFI Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de 
restauració (PIP) 
� PFI Auxiliar d’hoteleria: cuina i càte-

ring (PIP) 
 
Centre d'Estudis Dolmen         
Carrer Riera Blanca, 184 
Tel.: 93 331 04 00  
www.cedolmen.com 
 

� CFGM Cures auxiliars d'infermeria 
� CFGS Administració i !nances 
� CFGS Educació infantil 
� CFGS Laboratori clínic i biomèdic 
 

Centre d'Estudis Jaume Balmes  
Travessia Industrial, 161 
Tel.: 93 336 56 54  
www.jaumebalmes.com 
 
 

� PFI Auxiliar d’activitat d’o!cina i de serveis 
administratius generals (PIP) 
� CFGM Basquetbol  
� CFGM Estètica i bellesa 
� CFGM Farmàcia i parafarmàcia 
� CFGM Futbol  
� CFGM Instal·lacions elèctriques i automàti-

ques 
� CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar 
� CFGS Assessoria d'imatge personal i corpo-

rativa 
� CFGS Màrqueting i publicitat 
� CFGS Sistemes de telecomunicacions i 

informàtics 
 

Centre d’Estudis Miquel Servet              
Carrer Rodés, 6 baixos 
Tel.: 93 337 80 99 
www.cemiquelservet.com  
 
 

� CFGM Cures auxiliars d'infermeria 
� CFGM Farmàcia i parafarmàcia 
� CFGS Documentació i administració sanità-

ries 
 

EASD Serra i Abella  
Carrer Jerusalem, 2 baixos 
Tel.: 93 336 68 10 
serraiabella.weebly.com 
 

� CFGM Assistència al producte grà!c imprès 
� CFGS Animació 
� CFGS Fotogra!a 
� CFGS Grà!ca audiovisual 
� CFGS Grà!ca publicitària 
� CFGS Il·lustració 
 

Institut Bellvitge 
Avinguda Amèrica, 99  
Tel.: 933 35 83 14  
www.ibellvitge.net 
 

� PFI Auxiliar de muntatges d'instal·lacions 
elèctriques d'aigua i gas (FIAP) 

 

Institut Can Vilumara  
Av. Josep Tarradellas i Joan, 153 
Tel.: 93 337 33 08 
www.institutcanvilumara.cat 
 

� CFGM Atenció a persones en situació de 
dependència 

� CFGS Animació sociocultural i turística 
� CFGS Educació infantil 
� CFGS Integració social 
� CFGS Promoció d'igualtat de gènere 
 

Institut Eduard Fontserè                             
Carrer Mimoses, 31 
Tel.: 93 449 55 94  
www.ieseduardfontsere.net 
 

� CFGM Gestió administrativa 
� CFGS Administració i !nances 
 

Institut Mercè Rodoreda  
Carrer Cobalt, 139 
Tel.: 93 338 82 53  
www.iesmercerodoreda.com 
 

� CFGS Química ambiental 
 

Institut Llobregat                                        
Carrer Enric Prat de la Riba, 11 
Tel.: 93 337 18 05  
www.iesllobregat.cat 
 

� PPP Fabricació i Muntatge  
� CFGM Instal·lacions elèctriques i automàti-

ques 
� CFGM Mecanització 
� CFGS Programació de la producció en fabri-

cació mecànica [DUAL] 
� CFGS Sistemes electrotècnics i automatit-

zats [DUAL] 
 

Institut Pedraforca                                       
Carrer Enginyer Moncunill, 2 
Tel.: 93 449 47 14 
www.xtec.es/iespedraforca 
 

� CFGM Cures auxiliars d'infermeria 
� CFGM Electromecànica de vehicles automò-

bils 
� CFGM Farmàcia i parafarmàcia [DUAL] 
� CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar 
� CFGS Automoció [DUAL] 
� CFGS Dietètica 
� CFGS Documentació i administració sanità-

ries 
� CFGS Laboratori clínic i biomèdic 
 

Institut Provençana 
Carrer Sant Pius X, 8 
Tel.: 93 338 25 53 
www.proven.cat  
 

� PFI Auxiliar de vendes, o!cina i atenció al 
públic (PTT) 
� PFI Auxiliar de pastisseria i Teca (PTT)  
� PFI Auxiliar de muntatge i manteniment 

d’equips informàtics (PTT)  
� PFI Auxiliar de reparació i manteniment de 

vehicles lleugers (PTT)  
� CFGM Activitats comercials [DUAL] 
� CFGM Construcció 
� CFGM Gestió administrativa 
� CFGM Gestió administrativa (àmbit jurídic) 
� CFGM Operacions de laboratori 
� CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes 
� CFGS Administració de sistemes informàtics 

en xarxa 
� CFGS Administració i !nances 
� CFGS Comerç internacional 
� CFGS Desenvolupament d'aplicacions mul-

tiplataforma 
� CFGS Desenvolupament d'aplicacions web 

(bioinformàtica) [DUAL] 

� CFGS Gestió de vendes i espais comercials 
[DUAL] 
� CFGS Laboratori d'anàlisi i control de quali-

tat [DUAL] 
� CFGS Projectes d'edi!cació (rehabilitació i 

restauració) 
� CFGS Projectes d'obra civil (ús d'aplicaci-

ons SIG) 
 

Jesuïtes Bellvitge – CE Joan XXIII             
Av. Mare de Déu de Bellvitge, 110 
Tel.: 93 335 15 43 
www.joan23.fje.edu  
 

� CFGM Conducció d'activitats físicoesporti-
ves en el medi natural 
� CFGM Cures auxiliars d'infermeria 
� CFGM Gestió administrativa 
� CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes 
� CFGS Administració de sistemes informàtics 

en xarxa [DUAL] 
� CFGS Administració i !nances [DUAL] 
� CFGS Animació d'activitats físiques i espor-

tives 
� CFGS Desenvolupament d'aplicacions web 

[DUAL] 
� CFGS Educació infantil [DUAL] 
 

Sant Josep Obrer                                             
Carrer Covadonga, s/n 
Tel.: 93 438 17 45 
www.stjosep.org  
 

� CFGM Gestió administrativa 
 

Xaloc                                                                                                                        
Carrer Can Tries, 4-6 
Tel.: 93 335 16 00 
http://www.xaloc.org/ 
 

� CFGM Instal·lacions elèctriques i automàti-
ques 
� CFGM Manteniment electromecànic 
� CFGS Automatització i robòtica industrial 

[DUAL] 
� CFGS E!ciència energètica i energia solar 

tèrmica [DUAL] 
� CFGS Manteniment d'instal·lacions tèrmi-

ques i de Tuids [DUAL] 
� CFGS Mecatrònica industrial [DUAL] 
 
*Aquesta oferta pot estar sotmesa a alguna 
variació per part del Departament d’Ensenya-
ment o dels centres educatius. Per a més 
informació consulteu la Guia de la Formació 
Professional. 
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� Adreça’t  
 al web  
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