Vols saber-ne mes?

Preinscripció
i matricula
Terrassa
curs 2017/18
Centres públics o administracions
locals: el departament informarà del
procediment d’admissió i matricula.
Presentació de sol·licituds:
del 15 al 26 de maig de 2017
Centres privats o altres administracions: adreçar-se
directament al centre que imparteix el PFI.

CFGM i Arts Plàstiques i Disseny
Presentació de sol·licituds:
del 16 al 24 de maig de 2017
Matrícula:
del 4 al 11 de juliol.

CFGS i Arts Plàstiques i Disseny
Presentació de sol·licituds:
del 25 al 31 de maig 2017
Matrícula:
del 13 al 20 de juliol.

guiafpTRS
Descarrega’t l’APP
per conèixer tota l’oferta
de l’FP a Terrassa
Segeuix-nos a:
consellfp
serjovedespreseso
fpterrassa
fpterrassa

© Comunicació Ajuntament de Terrassa 2017

PFI

Consell de la Formació
Professional de Terrassa
La Rasa, 24
Tel. 93 739 74 05
consellfp@terrassa.cat
www.terrassa.cat/consellfp

Cambra de Comerç
de Terrassa
Blasco de Garay, 29-49 |
Tel. 93 733 98 33
formacio@cambraterrassa.cat
www.cambraterrassa.cat

Servei d’Educació
La Rasa, 24
Tel. 93 780 35 11
www.terrassa.cat/educacio

Servei de Joventut i Lleure
(Casa Baumann)
Av. Jacquard, 1
Tel. 93 784 83 90
casa.baumann@terrassa.cat
www.casabaumann.cat

Foment de Terrassa, S.A.
Ctra. Martorell, 95
Tel. 93 789 11 11
www.terrassa.cat/ocupacio
Campus Professional
Vallparadís
Badalona, 1 bis
Tel. 93 784 76 13
Cecot Formació
Sant Pau, 6
Tel. 93 736 11 10
formacio@cecot.org
www.cecot.org

Més informació a: www.terrassa.cat/consellfp
App d’FP per android

guiafpTRS

Organitza:
Educació
www.terrassa.cat/educació

Als Centres de Formació
Professional

Com s’organitza
l’FP?
Es divideix en:
Programes per a joves sense ESO:
> Programes de formació i inserció (PFI). Adreçats a
l’alumnat entre 16 i 21 anys que no ha acreditat l’ESO.
> Programes de promoció professional (PPP). Adreçat a
l’alumnat a partir dels 15 anys
Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM)
per a l’alumnat que acredita l’ESO, prova d’accés o curs
específic per a l’accés.
Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS)

Web del Departament
d’Ensenyament:
www.gencat.cat/ensenyament

per a l’alumnat que ha aprovat el Batxillerat. També s’hi pot
accedir mitjançant una prova d’accés o el curs específic per a
l’accés.

Mostra de l’Ensenyament
de la Casa Baumann
del 27 de març al 28 d’abril
de 2017.
(visites concertades amb grups)

Formació Professional per a l’ocupació
adreçada a majors
de 16 anys per facilitar la inserció o la millora laboral mitjançant la
qualificació, reconversió o perfeccionament professional.
Formació continua

www.terrassa.cat/serjovedespreseso
www.facebook.com/serjovedespreseso
www.instagram.com/fpterrassa

pensada per a persones treballadores en actiu que volen adquirir
competències professionals o millorar les que tenen, i afavorir
l’augment de productivitat i possibilitats professionals.

FP
Formació
Professional
Tria el teu futur
Oferta de cicles
formatius (GM i GS)
i PFI
Terrassa
2017/18

Oferta d’estudis per
famílies professionals
a Terrassa
Curs 2017-18*

Activitats físiques i
esportives

> CFGM Conducció
d’activitats fisico-esportives
en el medi natural.
Joaquima de Vedruna
> CFGS Animació d’activitats
físiques i esportives
lNS Santa Eulàlia i
Joaquima de Vedruna

Administració i gestió
> PFI-FIAP Auxiliar
d’activitats d’oficina i serveis
administratius.
INS Santa Eulàlia
> CFGM Gestió
administrativa.
INS Santa Eulàlia i
INS Terrassa (FD)
> CFGS Administració i
finances.
INS Santa Eulàlia i
INS Terrassa (FD)

Arts gràfiques

> PFI Auxiliar d’arts gràfiques
i serigrafia.
Escola Municipal d’Adults
La Llar

Comerç i màrqueting

> PFI Auxiliar de vendes,
oficina i atenció al públic**
Escola L’Heura del Vallès i
Santa Eulàlia
> CFGM. Activitats
comercials
INS Montserrat Roig i
Salesians(FD)
> CFGS Comerç
internacional.
INS Montserrat Roig
> CFGS Gestió de vendes i
espais comercials
INS Montserrat Roig, i
Salesians

Electricitat i
electrònica

Hoteleria i turisme

> PFI Auxiliar de mecànica i
electricitat.**
Escola L’Heura del Vallès
> CFGM Mecanització (FD)
Salesians

> PFI - PTT Auxiliar
d’hoteleria: cuina i serveis de
restauració.
Servei d’Educació-Ajuntament
de Terrassa i Cultura Pràctica
> PFI Auxiliar d’establiments
hotelers i de restauració.**
Escola l’Heura del Vallès
> CFGM Cuina i gastronomia.
INS Cavall Bernat (FD)
> CFGM Serveis en restauració.
INS Cavall Bernat (FD) i
Cultura Pràctica
> CFGS Direcció de cuina. (FD)
> CFGS Direcció en serveis
de restauració (FD)
> CFGS Agències de viatges i
gestió d’esdeveniments.
> CFGS Guia, informació i
assistència turístiques.
INS Cavall Bernat

Fusta, moble i suro

Imatge i so

> CFGM Instal•lacions
elèctriques i automàtiques.
INS Santa Eulàlia i Salesians (FD)
> CFGM Instal•lacions de
telecomunicacions.
INS Terrassa
> CFGS Manteniment
electrònic.
INS Terrassa (FD)
> CFGS Sistemes
electrotècnics i
automatitzats.
INS Santa Eulàlia

Fabricació mecànica

> PFI - PTT Auxiliar en
treballs de fusteria i
instal•lació de mobles.
Servei d’EducacióAjuntament de Terrassa
> PFI Auxiliar en treballs
de fusteria i instal•lació de
mobles.**
Escola l’Heura del Vallès

> CFGM Vídeo discjòquei i
so.
> CFGS Il·luminació, captació
i tractament d’imatge.
> CFGS Realització de
projectes d’audiovisuals i
espectacles.
> CFGS Producció
d’audiovisuals i espectacles.
INS Santa Eulàlia

Imatge personal

> FP Bàsica en Perruqueria i
estètica.
INS Terrassa
> PFI Auxiliar d’imatge
personal:perruqueria i estètica.
Escola Vilamanya
> CFGM Estètica i bellesa
> CFGM Perruqueria i
cosmètica capil·lar.
> CFGS Estètica integral i
benestar.
INS Terrassa i Escola Vilamanya
> CFGS Assessoria d’imatge
personal i corporativa
> CFGS Caracterització i
maquillatge professional
Escola Vilamanya

Informàtica i
comunicacions

> CFGM Sistemes
microinformàtics i xarxes.
INS Nicolau Copèrnic (FD) i
Salesians
> CFGS Administració de
sistemes informàtics en xarxa.
> CFGS Desenvolupament
d’aplicacions
multiplataforma.
> CFGS Desenvolupament
d’aplicacions web. (FD)
INS Nicolau Copèrnic

Instal•lació i
manteniment

> CFGM Manteniment
electromecànic.
> CFGM Instal•lacions de
producció de calor, amb
titulació afegida de
Tècnic en instal•lació i
manteniment de piscines. (FD)
> CFGM Instal·lacions
frigorífiques i de
climatització. (FD)
INS Santa Eulàlia
> CFGS Prevenció de riscos
professionals. (FD)
INS Terrassa
> CFGS Manteniment
d’instal·lacions tèrmiques i
de fluids. (FD)
> CFGS Mecatrònica
industrial
INS Santa Eulàlia

Química

> CFGM Operacions de
laboratori.
> CFGM Planta química
> CFGS Laboratori d’anàlisi i
control de qualitat. (FD)
> CFGS Fabricació de
productes farmacèutics,
biotecnològics i afins. (FD)
> CFGS Química industrial. (FD)
INS Terrassa

Sanitat

> CFGM Cures auxiliars
d’infermeria. (FD)
CINGLE, i Escola Edgar
> CFGS Higiene Bucodental. (FD)
CINGLE

Serveis socioculturals
i a la comunitat
> CFGM Atenció a persones
en situació de dependència.
Cultura Pràctica i
INS Montserrat Roig
> CFGS Educació infantil.
> CFGS Integració social.
INS Montserrat Roig

Tèxtil, confecció i pell

> PFI Auxiliar de confecció
en tèxtil i pell.
> CFGM Fabricació i ennobliment de productes tèxtils. (FD)
> CFGM Confecció i moda. (FD)
> CFGS Disseny tècnic en
tèxtil i en pell. (FD) INS Terrassa

Transport i
manteniment de vehicles

> PFI Auxiliar de reparació i
manteniment de vehicles lleugers.
> CFGM Carrosseria.
> CFGM Electromecànica de
vehicles automòbils.
> CFGS Automoció.
CET Segle XX

Ensenyaments
artístics: Arts
plàstiques i disseny

> CGFS Projectes i direcció
d’obres de decoració. (2X3)
> CFGS Arquitectura efímera. (2X3)
> CFGS Gràfica publicitària.(2X3)
> CFGS Gràfica interactiva. (2X3)
> CFGS Disseny d’elements
per a l’espectacle (Escultura)
Escola Municipal d’Art i Disseny

Arts de l’espectacle

> Tècniques de les Arts de
l’espectacle(CFGS títol propi,
no homologat .
Especialitats :
Luminotècnia
Maquinària escènica
So.
Institut del Teatre (Escola
Superior de Tècniques de les
Arts de l’Espectable).

(FD) Formació Dual
* Aquesta oferta pot estar
sotmesa a alguna variació
per part del Departament
d’Ensenyament. Per a més
informació consulteu el web:
www.terrassa.cat/consellfp
** Oferta adreçada
específicament a alumnat
amb necessitats especials
derivades de discapacitat.

