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tots els centres disposen dels mateixos serveis). 
Aquesta carta ha de contenir, com a mínim els 
serveis d'assessorament i de reconeixement.

Servei d'assessorament
Servei personalitzat que ajuda a les persones a 
definir i assolir el seu objectiu professional i/o 
acadèmic.
Consisteix en un servei que presta un centre 
voluntàriament a la persona interessada i que 
conclou amb el lliurament d’un informe d’as-
sessorament, requisit indispensable per presen-
tar-se al servei de reconeixement acadèmic dels 
aprenentatges assolits mitjançant l’experiència 
laboral i on hi constaran:
- les recomanacions de la persona assessora,
- l’itinerari formatiu i professional,
- el dossier de la trajectòria professional.

Servei de reconeixement 
Servei que presten els centres de manera volun-
taria i que permet a les persones adultes posar 
en valor els aprenentatges que han adquirit i 
volen la correspondència amb els ensenyament 
de formació professional dels sistema educatiu. 
És imprescindible disposar de l’informe del 
servei d’assessorament. Consisteix en una entre-
vista personal entre la persona i els avaluadors 
del centre educatiu i conclou amb un certificat 
oficial.

Què és l'Acredita't?
Procediment d’avaluació i acreditació de compe-
tències professionals adquirides mitjançant l'ex-
periència laboral o vies no formals de formació. 
El procediment a seguir és: 
- assessorament, acreditació de competències,
i avaluació.

Què és l'FP?
És un conjunt d'ensenyaments que donen a 
l'alumnat la formació necessària per poder  
exercir la professió que tria i que més li agrada.

Com s'organitza l'FP?
Es divideix en: 
• Programes per a joves sense GESO: 

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. També s'hi pot 
accedir mitjançant la prova d'accés o el curs 
específic per a l'accés.

• Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) 
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. 

• Formació Professional per a l'ocupació 
adreçada a majors de 16 anys per a facilitar 
la inserció o la millora laboral mitjançant la 
qualificació, reconversió o perfeccionament 
professional. La formació contínua pensada 
per a persones treballadores en actiu que 
volen adquirir competències professionals o 
millorar les que tenen, afavorint l'augment de 
productivitat i possibilitats professionals.

Quins serveis de valor afegit ofereixen els 
centres d'FP?
Actualment molts centres al Vallès ofereixen 
serveis complementaris a la seva tasca educativa 
que permeten millorar l'ocupabilitat dels alum-
nes i la seva projecció professional.
Els centres d'FP poden disposar de la “Carta de 
serveis de centre” on expliquen els serveis que 
ofereixen als alumnes i ciutadans en general (no 
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Ensenyaments  
professionals

Certificació:
- Mòduls formatius superats.
- Unitats de competència acreditades  

de qualificacions de nivell 1.

La superació d'un Programa de formació  
i inserció comportarà:
a) Una certificació amb la relació de competènci-

es professionals acreditades.
b) El reconeixement de la formació rebuda en la 

realització de les proves d'accés per a cicles 
de formació professional de grau mitjà, i en 
l'obtenció del graduat.

c) Accedir al món del treball.

Preinscripció i matrícula 2015/16:
Als programes organitzats per centres públics o 
administracions locals, el departament infor-
marà del procediment i calendari d'admissió i 
matrícula. Els desenvolupats en centres privats o 
altres administracions o entitats, cal adreçar-se 
als centres directament.

Programes de promoció professional 
(PPP)
Accés: L’entrada al programa serà després del 
consell orientació per part del centre i el con-
sentiment de la família.

Edat: Entre els 15 i 17 anys, complerts l’any d’ini-
ci del programa i preferència els 16 anys.
Durada: Dos cursos acadèmics (2000 hores).
Efectes: Títol professional bàsic, accés a CFGM 
sense prova i preparació per a la superació de 
les proves per obtenir el GESO.

Informació:
www.gencat.cat/ensenyament
Als instituts, centres i entitats que imparteixen 
els programes.

Els ensenyaments professionals s'organitzen 
en programes per a la formació i la inserció, en 
programes de promoció professional, en cicles 
formatius de grau mitjà i grau superior, i forma-
ció per a l'ocupació.

Aquesta formació s'agrupa segons el seu àmbit 
d'actuació en 23 famílies professionals. 
Cadascun dels estudis consta de tres parts dife-
renciades: formació teòrica i formació pràctica 
en el mateix centre educatiu i, posteriorment, 
les hores destinades a la formació pràctica en 
centres de treball (FCT).

Programes d’FP per a alumnes que no 
obtenen el GESO 
Programes per a la formació i la  
inserció (PFI)

Els Programes de formació i inserció s'ofereixen a 
joves no ocupats, d'entre 16 i 21 anys, com una via 
de segona oportunitat que els permeti reintroduir- 
se en el sistema educatiu per prosseguir estudis 
de formació professional i, alhora els facilita 
l'aprenentatge imprescindible per accedir al mer-
cat de treball amb millors possibilitats d'obtenir 
una ocupació qualificada i duradora. Durada del 
programa, un curs acadèmic (1000 hores).

Estructura: 
• Mòduls de Formació Professional, per a 

l'assoliment de les competències professionals 
(inclouen pràctiques d'empresa).

• Mòduls de Formació General, per a l'adquisi-
ció de competències instrumentals que han 
de facilitar l'assoliment de les competències 
professionals.

• Orientació, tutoria i assessorament personalitzat. 

1* El Departament 
d'Ensenyament ofereix 
la preparació per a les 
proves d'accés a cicles 
formatius de grau mitjà i 
de grau superior.

2* Els alumnes que hagin 
cursat un cicle formatiu 
de grau mitjà podran ob-
tenir el títol de batxillerat 
si en superen les matèries 
comunes (Ordre ENS 
62/2012, de 15 de maig).

3* Per a l'alumnat que 
hagi superat determinats 
cicles formatius, les 
universitats catalanes 
reconeixeran com a 
assignatures ja cursades 
els crèdits/mòduls que 
s'hagin determinat per a 
cada estudi universitari.

4* La formació superada 
tindrà els efectes que 
s'estableixin en les proves 
d'accés a cicles formatius 
de grau mitjà i per obtenir 
el GESO.

5* Curs d'accés a cicles 
formatius de grau mitjà 
(CAM), i curs d'accés a 
cicles de grau superior 
(CAS).

Accés a la Formació  
Professional
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La preparació per a la prova específica d'accés 
a CFGS d'Arts plàstiques i Disseny es pot fer a 
l'Escola Municipal d'Art i Disseny.

Més informació al telèfon 012 i a la pàgina web 
del Departament d'Ensenyament, i a les webs 
d'Escoles d'Adults:
www.gencat.cat/ensenyament
www.cfaannamuria.cat
www.xtec.cat/cfa-ramonllull
www.xtec.cat/cfaegara
www.cfasalvadorespriu.com
www.terrassa.cat/escolalallar 

Curs d'accés a cicles formatius 

Curs adreçat a persones que no tenen la titulació 
acadèmica exigida per accedir-hi. Si s'aprova el 
curs dóna accés directe al cicle formatiu de grau 
mitjà (CAM) o grau superior (CAS). La durada 
és d'un any acadèmic (600h. grau mitjà i 700h. 
grau superior). La taxa de matriculació del curs 
CAM és de 190 euros i la de matriculació al curs 
CAS és de 240 euros. 
On es pot fer el CAM? CFA Egara.
On es pot fer el CAS? A l'Institut Nicolau Copèr-
nic, a l'Institut Terrassa, a l'Institut Santa Eulàlia, 
a l’Institut Cavall Bernat i al CINGLE.

Reconeixement de crèdits de cicles  
formatius de grau superior a la  
universitat

Després de finalitzar un Cicle Formatiu de Grau 
Superior, es pot accedir a la Universitat.
Hi ha moltes Universitats que reconeixen els teus 
estudis de Formació Professional validant-los 
per crèdits dels seus propis estudis. No totes les 
universitats però reconeixen el mateix nombre 
de crèdits en la mateixa carrera universitària.

Si vols saber en quines Facultats i quines assig-
natures reconeixen, pots consultar la següent 
pàgina web: www.gencat.cat/ensenyament  
Una vegada dins del web, es pot entrar a l'apar-
tat d'ensenyaments professionals i després a 
convalidacions, equivalències i acreditacions.

La formació professional a distància

L'Institut Obert de Catalunya (IOC) té com 
a objectiu facilitar que l'educació pugui arribar 
al màxim de persones superant les limitacions 
de l'espai i del temps. Ofereix una educació 
que posa els interessos, les necessitats i les 
possibilitats de progrés de les persones en el 
centre d'un model educatiu flexible i adaptable 
i pretén impulsar la formació al llarg de la vida, 
presentant una oferta educativa de qualitat i 
amb voluntat de millora que vagi incorporant les 
innovacions en les tecnologies de la informació 
i de la comunicació amb l'objectiu de donar un 
millor servei educatiu.

Actualment l'oferta formativa és:
Cicles formatius de grau mitjà (CFGM)
• Instal·lacions elèctriques i automàtiques.
• Sistemes microinformàtics i xarxes.
• Gestió administrativa.
• Atenció a persones en situació de dependència.
• Cures auxiliars d'infermeria.

Cicles formatius de grau superior (CFGS)
• Educació infantil.
• Administració i finances.
• Assistència a la direcció.
• Prevenció de riscos professionals. 
• Administració de sistemes informàtics en xarxa. 
• Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma.
• Desenvolupament d'aplicacions web.
• Integració social.

Curs d'accés directe a grau superior (CAS), tenint 
el grau mitjà fet i aprovat.
També preparen les matèries específiques per a 
les proves d'accés.

Tota la informació actualitzada i contactes a: 
http://ioc.xtec.cat, ioc@ioc.cat
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Cicles formatius de Grau Mitjà (CFGM)

Per poder cursar un cicle de grau mitjà cal 
tenir el títol de graduat en educació secundària 
(GESO) o disposar del títol d'FP1 (o l'equivalent). 
També poden accedir-hi les persones que tin-
guin aprovat segon de BUP o amb dues assigna-
tures pendents, i els alumnes que hagin superat 
un PFI amb nota superior a 8. Finalment, el grau 
mitjà també està obert a persones que, tot i no 
disposar de cap títol, superin la prova d'accés a 
grau mitjà, o el curs d'accés directe a grau mitjà 
(CAM), o la prova d’accés a la universitat per a 
més grans de 25 anys.

Quan l'alumne/a acaba un cicle formatiu de grau 
mitjà obté el títol de tècnic/a en l'especialitat 
cursada. A partir d'aquí, se li obren totes aques-
tes opcions:
• accedir a un treball de tècnic/a (en una empresa 

o per compte propi),
• estudiar un altre cicle formatiu de grau mitjà,
• cursar el batxillerat, tenint en compte les 

convalidacions que suposa haver fet un cicle 
formatiu de grau mitjà,

• accedir a un cicle formatiu de grau superior, si 
es disposa del títol de batxillerat,

• accedir a un cicle formatiu de grau superior, 
un cop superada la prova d'accés,

• fer el curs d'accés directe a grau superior (CAS),
• amb les assignatures comunes ja donen el títol 

de batxiller.

Cicles formatius de Grau Superior (CFGS) 

Per poder cursar un cicle de grau superior cal 
tenir el títol de batxillerat, haver superat el COU 
o tenir el títol d'FP2. També per a les persones 
que, tot i no disposar de títol, superin la prova 
d'accés a grau superior, el curs d'accés directe a 
grau superior (CAS), o superin la prova d'accés a 
la universitat per a majors de 25 anys.
Els cicles formatius de grau superior actualment 
tenen una taxa per poder matricular-se de 360 €.

Per poder cursar un cicle d'arts plàstiques i dis-
seny cal haver superat el batxillerat artístic o fer 
una prova específica si s'ha superat el COU, FP2 o 
el batxillerat, i si no es tenen requisits acadèmics 
fer una prova comuna i una altra d'específica.

En acabar un cicle formatiu de grau superior, 
l'alumne/a obté el títol de tècnic/a superior en 
l'especialitat cursada, que li permet tenir aques-
tes possibilitats:
• accedir a un treball de tècnic/a superior (en 

una empresa o per compte propi),
• cursar un altre cicle formatiu de grau superior,
• accedir a qualsevol estudi universitari oficial 

de grau, en molts casos amb reconeixement de 
crèdits (matèries que no caldrà cursar en els 
estudis universitaris).

Per obtenir més informació podeu consultar:
• el tutor del centre educatiu
• el portal www.edu365.cat
• l’apartat Currículum i orientació del web  

www.xtec.cat
• la pàgina web del Departament d’Ensenyament 

queestudiar.gencat.cat

Proves d'accés a cicles formatius 

Es convoquen una vegada l'any i possibiliten 
cursar aquests estudis a persones que no tenen 
la titulació acadèmica exigida per accedir-hi.
• prova d'accés a CFGM: com a mínim complir 

els 17 anys l'any que es fa la prova,
• prova d'accés a CFGS: com a mínim complir 

els 19 anys l'any que es fa la prova o bé tenir 18 
anys per a qui acrediti estar en possessió d'un 
títol de tècnic/a relacionat amb el cicle de grau 
superior al qual es vol accedir,

• prova d'accés a CFGS d'Arts plàstiques i Disseny: 
com a mínim complir els 19 anys l'any que es fa 
la prova i acreditar els requisits.

Les proves d'accés a CFGM poden preparar-se 
a les Escoles d'Adults: CFA La Llar, CFA Ramon 
Llull i CFA Salvador Espriu. I també al Centre 
d'Estudis Tècnics Segle XX.

Les proves d'accés a CFGS poden preparar-se 
a les Escoles d'Adults: CFA Anna Murià, CFA La 
Llar, CFA Ramon Llull i CFA Salvador Espriu. 
I també a l'Institut Montserrat Roig, FIAC, i el 
Centre d'Estudis Tècnics Segle XX. 
 
Requisit: grau mitjà aprovat (demaneu més 
informació a l'escola). L'IOC també prepara per a 
les proves d'accés a GS.
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Oferta de programes per 
a la formació i la inserció 
dels joves sense GESO
Curs 2015/16*

Administració i gestió (pàg. 13)
• PFI Auxiliar d'activitats d'oficina i en serveis 

administratius generals.  
Escola Pia de Terrassa

Arts gràfiques (pàg. 16)
• PFI Auxiliar d'arts gràfiques i serigrafia.

Escola Municipal La Llar 
(Servei d'Educació)

Comerç i màrqueting (pàg. 16)
• PFI Auxiliar en comerç i atenció al públic. 

Salesians – Terrassa
• PFI Auxiliar de vendes oficina i atenció al públic.

Escola Pia de Terrassa i Escola L'Heura  
del Vallès**

 
Electricitat i electrònica (pàg.24)
• PFI Auxiliar en muntatges d'instal·lacions  

electrotècniques en edificis.
Salesians – Terrassa

 

Fabricació mecànica (pàg. 28)
• PFI Auxiliar de mecànica i electricitat. 

Escola L'Heura del Vallès**
 

Fusta, moble i suro (pàg. 30)
• PFI - PTT Auxiliar de treballs de fusteria  

i instal·lació de mobles. 
Escola Municipal d'Art (Servei d'Educació)

• PFI Auxiliar de treballs de fusteria  
i instal·lació de mobles.
Escola L'Heura del Vallès**

 

Hoteleria i Turisme (pàg. 30)
• PFI - PTT Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis  

de restauració.  
Escola Municipal d'Art (Servei d'Educació)

• PFI Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis  
de restauració. 
Cultura Pràctica 

• PFI Auxiliar d'establiments hotelers  
i de restauració. 
Escola L'Heura del Vallès**

 

Imatge personal (pàg. 38)
• PFI Auxiliar en imatge personal:  

perruqueria i estètica. 
Escola Vilamanyà i Institut Terrassa

Tèxtil, confecció i pell (pàg. 56)
• PFI Auxiliar de confecció en tèxtil i pell.  

INS Terrassa

Transport i manteniment de vehicles  
(pàg. 59)
• PFI Auxiliar de reparació i manteniment  

de vehicles lleugers. 
CET Segle XX

* Aquesta oferta pot estar sotmesa a alguna va-
riació 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.

La Formació en Centres de Treball és el conjunt 
de pràctiques formatives no laborals que realitza 
l'alumnat de cicles formatius en centres de tre-
ball situats a l'entorn dels centres on cursen els 
estudis, mitjançant un conveni de col·laboració 
subscrit entre l'escola, l'empresa i l'alumnat.

L'FCT forma part del programa formatiu  
(curricular) d'aquests ensenyaments.

Què suposen les pràctiques per a l'alumnat?
• Conèixer el món laboral i de l'empresa.
• Estar en contacte amb la tecnologia més 

avançada.
• Completar la formació professional, per tal de 

capacitar-se per a la seva incorporació al treball.
• Obtenir una formació adaptada a llocs  

de treball específics.
• Apropar-se a la cultura d'empresa.
• Guanyar experiència en el món del treball com 

a pas per a la primera ocupació.
• Iniciar el seu historial professional acreditat 

amb el quadern de pràctiques.
• Superar el crèdit de Formació en Centres  

de Treball.

Què ofereix l'FCT a l'empresa?
• Conèixer futurs treballadors especialitzats.
• Col·laborar en la formació dels i les joves  

aprenents i aprenentes.
• Oferir l'accés del jovent a la seva primera 

ocupació.
• Relacionar-se amb els centres educatius.
• No implica serveis retribuïts ni vinculació 

laboral.

Quant duren les pràctiques?
La durada de la formació pràctica en centres de 
treball oscil·la entre 300 i 700, depenent de cada 
cicle. En els Programes de formació i inserció i 
els cursos de certificats de professionalitat, varia-
rà en funció de cada curs. 

El Consell de la Formació Professional de 
Terrassa i la Cambra de Comerç de Terrassa 
col·laboren per a la promoció de la mobilitat 
europea en el marc de la Xarxa Q-Placements. 
Es convoquen 11 beques Erasmus + de Grau 
Superior i 13 beques de Grau Mitjà adreçades 
a persones graduades recentment en formació 
professional, amb una durada de 2 mesos. 

Les beques són finançades per la Comissió Eu-
ropea i es doten d’una subvenció econòmica per 
les despeses de viatge, allotjament i manutenció, 
que varia segons país de destí. També inclou en 
una preparació pedagògica, lingüística i cultural, 
la recerca d'una empresa d'acord amb el perfil 
professional de la persona guardonada, acollida, 
seguiment, suport per la recerca d'allotjament  
i assegurança.  

Destinacions: Alemanya, Bèlgica, Bulgària, 
França, Itàlia, Polònia i Regne Unit.

Consulteu les bases i tramiteu la sol·licitud al 
web www.terrassa.cat/consellfp (apartat mobi-
litat FP). 

El Departament d'Ensenyament de la Generali-
tat de Catalunya disposa de beques en el marc 
del nou programa europeu Erasmus + per a la 
realització de la formació en centres de treball a 
l'estranger.  

Més informació als centres educatius i a la web 
http://www.xtec.cat/web/projectes/ 
mobinternacional/
 

Pràctiques a l’estranger
(un cop acabats els  
estudis)

Pràctiques en empreses:
la Formació en Centres  
de Treball (FCT) 
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Informàtica i comunicacions (pàg. 42)
• CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes.
• CFGS Administració de sistemes informàtics  

en xarxa.
• CFGS Desenvolupament d'aplicacions  

multiplataforma.
• CFGS Desenvolupament d'aplicacions  

per a webs. (Formació dual)

Instal·lació i manteniment (pàg. 46)
• CFGM Manteniment electromecànic.
• CFGM Instal·lacions de producció de calor. (2x3) 

(Formació dual)
• CFGM Instal·lacions frigorífiques i de climatit-

zació. (2x3) (Formació dual)
• CFGS Manteniment d'instal·lacions tèrmiques  

i de fluids. (Formació dual)   
• CFGS Prevenció de riscos professionals. 

Química (pàg. 49)
• CFGM Operacions de laboratori.
• CFGM Operacions de fabricació de productes 

farmacèutics.
• CFGS Laboratori d'anàlisi i control de qualitat.
• CFGS Fabricació de productes farmacèutics, 

biotecnològics i afins.
• CFGS Química industrial.

Sanitat (pàg. 53)
• CFGM Cures auxiliars d'infermeria.

Serveis socioculturals i a la comunitat
(pàg. 54)
• CFGM Atenció a persones en situació  

de dependència.
• CFGS Educació infantil.
• CFGS Integració social.

Tèxtil, confecció i pell (pàg. 56)
• PFI Auxiliar de confecció en tèxtil i pell.
• CFGM Confecció i moda. (Formació dual)   

• CFGM Fabricació i ennobliment de productes 
tèxtils. (Formació dual)

• CFGS Disseny tècnic en tèxtil i en pell.  
(Formació dual) 

Transport i manteniment de vehicles (pàg. 59)
• PFI Auxiliar de reparació i manteniment  

de vehicles lleugers.
• CFGM Carrosseria. 
• CFGM Electromecànica de vehicles automòbils.
• CFGS Automoció.

Ensenyaments artístics: 
Arts plàstiques i disseny (pàg. 61)
• CFGM Ebenisteria artística. 
• CGFS Projectes i direcció d'obres de decoració.  

(2X3)
• CFGS Arquitectura efímera. (2X3) 
• CFGS Gràfica publicitària. (2X3)
• CFGS Gràfica interactiva. (2X3) 

 

Arts de l'espectacle 
• Luminotècnia, maquinària escènica, so  

(CFGS títol propi, no homologat).  
Institut del Teatre (Escola Superior  
de Tècniques de les Arts de l'Espectable).

* Aquesta oferta pot estar sotmesa a alguna varia-
ció 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.

Hi ha altres ensenyaments professionals que es 
poden cursar fora de Terrassa:
 • Agrària.
• Arts gràfiques.***
• Edificació i obra civil.
• Energia i aigua
• Fusta, moble i suro.***
• Indústries alimentàries.
• Indústries extractives
• Marítimopesquera.
• Seguretat i medi ambient.

Per obtenir més informació sobre ensenyaments 
professionals pots consultar el web:  
www.gencat.cat/ensenyament
*** A Terrassa només es disposa de PFI.

Altres famílies professionals

Oferta d’estudis per  
famílies professionals  
a Terrassa  
Curs 2015/16*

Activitats físiques i esportives (pàg. 12)
• CFGM Conducció d'activitats físicoesportives 

en el medi natural.
• CFGS Animació d'activitats físiques  
i esportives.

Administració i gestió (pàg. 13)
• PFI Auxiliar en activitats d'oficina i en serveis 

administratius generals.
• CFGM Gestió administrativa.
• CFGS Administració i finances. (2x3)
• CFGS Assitència a la direcció. (2x3)

Arts gràfiques (pàg. 16)
• PFI Auxiliar d'arts gràfiques i serigrafia.

Comerç i màrqueting (pàg. 16)
• PFI Auxiliar en comerç i atenció al públic.
• PFI Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic.
• CFGM Activitats comercials.
• CFGS Comerç internacional. (2x3)
• CFGS Gestió de vendes i espais comercials.
• CFGS Transport i logística. (2x3)
• CFGS Màrqueting i publicitat.   

 
Electricitat i electrònica (pàg. 24)
• PFI Auxiliar en muntatges d'instal·lacions  

electrotècniques en edificis.
• CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques.
• CFGM Instal·lacions de telecomunicacions.
• CFGS Manteniment electrònic.
• CFGS Sistemes electrotècnics i automatitzats.

Fabricació mecànica (pàg. 28)
• PFI Auxiliar de mecànica i electricitat.**
• CFGM Mecanització (Formació dual).
• CFGS Disseny en fabricació mecànica.

Fusta, moble i suro (pàg. 30)
• PFI - PTT Auxiliar en treballs de fusteria  

i instal·lació de mobles.
• PFI Auxiliar en treballs de fusteria  

i instal·lació de mobles.**

Hoteleria i turisme (pàg. 30)
• PFI - PTT Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis  

de restauració. 
• PFI Auxiliar d'establiments hotelers  

i de restauració.**
• CFGM Cuina i gastronomia. (Formació dual)
• CFGM Serveis en restauració. 
• CFGS Direcció de cuina. (Formació dual) 
• CFGS Agències de viatges i gestió  

d'esdeveniments.
• CFGS Guia, informació i assistència turístiques. 

Imatge i so (pàg. 35)
• 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.

Imatge personal (pàg. 38)
• PFI Auxiliar en imatge personal: perruqueria  

i estètica.
• CFGM Caracterització.
• CFGM Estètica i bellesa.
• CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar.
• CFGS Estètica integral i benestar.
• CFGS Assessoria d'imatge personal i corporativa.
• CFGS Caracterització i maquillatge  

professional. 
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Oferta de certificats de 
professionalitat per  
famílies professionals  
a Terrassa  
Curs 2015/16*

Administració i gestió (pàg. 15)
• CP Operacions auxiliars de serveis  

administratius i generals.
• CP Gestió integrada de recursos humans. 

Comerç i marqueting (pàg. 21)
• CP Activitats auxiliars de magatzem.
• CP Activitats auxiliars de comerç.
• CP Activitats de venda.
• CP Organització i gestió de magatzems. 
• CP Màrqueting i compravenda internacional. 
• CP Atenció al client, consumidor i usuari.

Electricitat i electrònica (pàg. 26)
• CP Operacions auxiliars de muntatge  

d'instal·lacions electrotècniques  
i de telecomunicacions en edificis.

 
Fabricació mecànica (pàg. 29)
• CP Operacions auxiliars de fabricació mecànica.

 
Hostaleria i turisme (pàg. 34)
• CP Operacions bàsiques de restaurant i bar.
• CP Serveis de bar i cafeteria.
• CP Serveis de restaurant.

Informàtica i comunicacions (pàg. 45)
• CP Sistemes microinformàtics.
• CP Confecció i publicació de pàgines web.
• CP Desenvolupament d’aplicacions amb  

tecnologia web.

Instal·lació i manteniment (pàg. 49)
• CP Muntatge i manteniment d'instal·lacions 

solars tèrmiques.
 

Química (pàg. 52)
• CP Operacions auxiliars i de magatzem  

en indústries i laboratoris químics.
• CP Operacions de condicionament  

de productes farmacèutics i afins.
• CP Elaboració de productes farmacèutics  

i afins. 
 

Serveis socioculturals i a la comunitat 
(pàg. 55)
• CP Atenció sociosanitària a persones  

al domicili.
• CP Atenció sociosanitària a persones  

dependents en institucions socials.

Estic treballant del que 
realment m’agrada, 

en una empresa  
d’esports d’aventura.  

Quants cops ho havia somiat! 
Oriol, 18 anys

Tècnic en conducció d’activitats  
fisicoesportives en el medi natural
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Grau mitjà 

Què s’hi estudia?
Comunicació empresarial i atenció al client. 
Operacions administratives de compravenda. 
Empresa i administració. Tractament informàtic 
de la informació. Tècnica comptable. Tractament 
de la documentació comptable. Operacions 
administratives de recursos humans. Operacions 
auxiliars de tresoreria. Anglès.Empresa a l'aula. 
Formació i orientació laboral. Formació en cen-
tres de treball.

De què es treballa?
Auxiliar administratiu/va de cobraments i 
pagaments, de gestió de personal, comercial, o 
de les administracions públiques. Recepcionista. 
Empleat/ada d'atenció al client, de tresoreria,  
o en mitjants de pagament. Auxiliar d’oficina.

On es treballa?
A les oficines de tot tipus d'empreses (petites i 
mitjanes empreses, bancs privats i públics,  
assegurances...), administració pública, etc.

On s’estudia a Terrassa? 
Salesians – Terrassa, Institut Santa Eulàlia  
i Institut Terrassa.

Tècnic/a 
en gestió administrativa

PFI

Què s’hi estudia?
Distribuir, reproduir, transmetre i arxivar la 
informació i documentació requerides en les 
tasques administratives i de gestió, internes i 
externes, així com realitzar operacions d'en-
registrament de dades i tràmits elementals de 
verificació de dades i documents.

De què es treballa?
Auxiliar d'oficina, auxiliar de serveis generals, 
auxiliar d'arxius, classificador i/o repartidor 
de correspondència, ordenança, telefonista 
en serveis centrals d'informació, operadora/a 
documental, auxiliar de digitalització.

On es treballa?
Aquests professionals desenvolupen la seva 
activitat per compte aliè, a qualsevol empresa o 
entitat del sector privat o públic, principalment 
en oficines, despatxos o departaments d'admi-
nistració o serveis generals.

On s’estudia a Terrassa? 
Escola Pia de Terrassa.

Auxiliar en activitats d'oficina i  
en serveis administratius generals

Administració
i gestió

Grau mitjà 

Què s’hi estudia?
El medi natural. Conducció de grups i activitats 
en el medi natural. Seguretat i supervivència a 
la muntanya. Conducció de grups en bicicletes. 
Conducció de grups a cavall i atencions equines 
bàsiques. Administració, gestió i comercialitza-
ció en la petita empresa. Fonaments de l'acti-
vitat física. Primers auxilis. Activitats físiques 
per a persones amb discapacitat. Dinàmica de 
grups. Formació i orientació laboral. Formació 
en centres de treball. 

De què es treballa?
Guia de turisme eqüestre. Guia d'itineraris 
en bicicleta. Acompanyador/a de muntanya. 
Coordinador/a d'activitats de conducció i guiat-
ge a la natura.

On es treballa?
En empreses d'esports d'aventures, empreses 
turístiques (hotels, càmpings albergs, cases de 
colònies), agències de viatges, etc.

On s’estudia a Terrassa? 
Joaquima de Vedruna.

Grau superior

Què s’hi estudia?
Jocs i activitats físiques recreatives per a ani-
mació. Activitats fisicoesportives individuals. 
Activitats fisicoesportives d'equip. Activitats fisi-
coesportives amb aparells. Fonament biològics 
i bases del condicionament físic. Organització 
i gestió d'una petita empresa d'activitats de 
temps lliure i socioeducatives. Primers auxilis. 
Salvament aquàtic. Animació i dinàmica de 
grups. Metodologia didàctica de les activitats fisi-
coesportives. Activitats físiques per a persones 
amb discapacitat. Formació i orientació laboral. 
Formació en centres de treball. 

De què es treballa?
Promotor/a, animador/a i monitor/a d'activitats 
fisicoesportives. Coordinador/a d'activitats poli-
esportives. Socorrista.

On es treballa?
En empreses de serveis esportius, clubs o asso-
ciacions esportives, organismes públics d'es-
ports, empreses turístiques (hotels, càmpings, 
parcs temàtics, parcs aquàtics, albergs, cases de 
colònies), etc.

On s’estudia a Terrassa? 
Joaquima de Vedruna.

Tècnic/a en conducció d'activitats
físico-esportives en el medi natural

Tècnic/a superior en animació  
d'activitats físiques i esportives

Activitats físiques
i esportives 
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Grau superior 

Què s’hi estudia?
Gestió de documentació jurídica i empresarial. 
Recursos humans i responsabilitat social corpo-
rativa. Ofimàtica i procés de la informació. Gestió 
financera. Gestió de recursos humans. Gestió lo-
gistica i comercial. Simulació empresarial. Procés 
integral de l’activitat comercial. Comptabilitat 
superior i fiscalitat. Gestió comercial i servei 
d'atenció al client. Tractament automàtic de la in-
formació. Aplicacions informàtiques avançades. 
Anglès. Projecte empresarial. Formació i orienta-
ció laboral. Formació en centres de treball. 

De què es treballa?
Administratiu/va d'oficina, comercial i personal. 
Administratiu/va comptable. Responsable de tre-
soreria, pagament, cartera de valors, etc. Agent 
comercial, d'assegurances, bancs, etc. Gestor/a 
administratiu/va. Administratiu/iva de recursos 
humans. Administratiu/iva de l'administració 
pública. Administratiu/iva d'assessories jurídi-
ques, comptables, laborals, fiscals o gestories. 
Tècnic/a en gestió de cobraments. Responsable 
d'atenció al client.

On es treballa?
En tot tipus d'empreses (grans, petites i mitja-
nes), en sector de serveis, bancs, corredories 
d'assegurances, despatxos professionals, i també 
en l'administració pública, en les àrees laboral, 
comercial, comptable i fiscal.

On s’estudia a Terrassa? 
Institut Santa Eulàlia, Institut Terrassa  
i Fundació FIAC.

Tècnic/a superior  
en administració i finances

Grau superior 

Què s’hi estudia?
Gestió de la documentació jurídica i empresarial.  
Recursos humans i responsabilitat social cor-
porativa. Ofimàtica i procés de la informació. 
Procés integral de l’activitat comercial. Comuni-
cació i atenció al client. Anglès. Segona llengua 
estrangera. Protocol empresarial. Organització 
d'esdeveniments empresarials. Gestió avançada 
de la informació. Projecte d’assistència a la di-
recció. Formació i orientació laboral. Formació 
en centres de treball.

De què es treballa?
Assistent/a a la direcció. Assistent/a personal. 
Secretari/ària de direcció. Assistent/a de despat-
xos i oficines. Assistent/a jurídic/a. Assistent/a en 
departaments de recursos humans. Administra-
tius en les administracions i organismes públics.

On es treballa?
Les persones que obtenen aquest títol exercei-
xen la seva activitat al costat d’un directiu o 
executiu, o més d’un, o bé d’un equip de treball 
en un context d'internacionalització creixent. 
Tenen un paper bàsicament interpersonal, 
organitzatiu i administratiu que pot desenvolu-
par-se en tot tipus d’organitzacions (empreses 
nacionals o internacionals, associacions, agèn-
cies governamentals, entitats del sector públic 
o privat, domèstiques o internacionals).

On s’estudia a Terrassa?
Fundació FIAC.

CP

Què s’hi estudia?
Organització empresarial i de recursos humans. 
Gestió auxiliar de la correspondència i paque-
teria a l’empresa. Gestió auxiliar de documen-
tació economicoadministrativa i comercial. 
Comunicació en les relacions professionals. 
Comunicació oral i escrita a l’empresa. Gestió 
auxiliar d’arxivament en suport convencional 
o informàtic. Gestió auxiliar de reproducció en 
suport convencional o informàtic.

De què es treballa?
Realitzar i integrar operacions de recolzament 
administratiu bàsic. Realitzar operacions 
auxiliars de reproducció i arxivament en suport 
convencional o informàtic. Transmetre i rebre 
informació operativa en gestions rutinàries amb 
agents externs de l'organització.

On es treballa?
Aquests professionals desenvolupen la seva 
activitat per compte aliè, a qualsevol empresa o 
entitat del sector privat o públic, principalment 
en oficines, despatxos o departaments d’admi-
nistració o serveis generals.

On s’estudia a Terrassa?
Actiuhumà, SL i l’Estudem JBF, S.L.
Requisit d’accés, nivell 1. Sense requisits acadèmics.

CP

Què s’hi estudia?
Sistema operatiu, recerca de la informació: 
internet/intranet i correu electrònic. Contracta-
ció laboral. Càlcul de prestacions de la seguretat 
social. Retribucions salarials, cotització i recap-
tació. Aplicacions informàtiques d’administració 
de recursos humans. Comunicació efectiva i 
treball en equip. Sistemes d’arxivament i classifi-
cació de documents. 

De què es treballa?
Tècnic/a superior de recursos humans. Tècnic/a 
mitjà/ana en relacions laborals. Administratiu/
va de personal administratiu del departament 
de recursos humans. Responsable de personal 
en PIME. Gestor/a de nòmines. Tècnic/a de 
recursos humans.

On es treballa?
Realitzar la gestió administrativa de les activats 
vinculades a l’administració de recursos humans 
i de la informació que en deriva en el marc 
d’una organització, d’acord amb els objectius 
marcats, les normes internes establertes i la le-
gislació vigent. Manejar aplicacions ofimàtiques 
en la gestió de la informació i la documentació. 
Realitzar la gestió i control administratiu de re-
cursos humans. Realitzar el suport administratiu 
a les tasques de selecció, formació i desenvolu-
pament de recursos.

On s’estudia a Terrassa?
Serveis de Formació Empresarial Egara, S.L.U. 
Requisit d’accés, nivell 3. Batxillerat o equivalent,  
o superació de proves d’accés.

Tècnic/a superior 
en assistència a la direcció

Operacions auxiliars de serveis  
administratius i generals

Gestió integrada  
de recursos humans
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PFI

Què s’hi estudia?
Aquesta especialitat ensenya el funcionament de 
maquinària i la manipulació que té lloc en una 
empresa d'arts gràfiques. Les funcions i tasques 
més importants són: traçar, muntar i obtenir la 
forma impressora. Preparar primeres matèries. 
Preparació de maquinària, realització d'impressió, 
manipulació d'eines i màquines d'enquader-
nació. Muntatge d'objectes de cartró, paper i 
plàstic, folrat de tota mena d'articles. Enquader-
nació de llibres, control, acabats i manipulats 
del producte final.

De què es treballa?
Operari o operària de reprografia, auxiliar de 
serigrafia, auxiliar de tampografia, auxiliar 
d'impressió gràfica, auxiliar d'enquadernació 
industrial i manipulador o manipuladora de 
productes de cartró.

On es treballa?
En empreses d'arts gràfiques dedicades a la 
impressió òfset, de serigrafia o tampografia i 
impremtes de flexografia. En indústries o tallers 
d'enquadernació i de manipulació de paper  
i cartró.

On s’estudia a Terrassa? 
Escola Municipal d'Adults La Llar.

Auxiliar d'arts gràfiques  
i serigrafia

Arts  
gràfiques

Comerç 
i màrqueting

PFI

Què s’hi estudia?
Realitzar activitats auxiliars de reposició, condi-
cionament en el punt de venda i repartiment de 
proximitat, seguint les instruccions i els criteris 
establerts, utilitzant l'equip necessari, respec-
tant les normes de seguretat i salut, i donant, si 
escau, l'atenció i la informació protocol·litzada i 
estructurada al client en el punt de venda o en el 
servei de repartiment de proximitat.

De què es treballa?
Auxiliar de dependent/a de comerç. 
Reposador/a, preparador/a de comandes, 
repartidor/a de proximitat.

On es treballa?
Desenvolupa les seves funcions en establiments 
comercials: botigues, supermercats i hipermer-
cats, per compte d'altri, o propi en el cas de re-
partiment de proximitat, seguint les instruccions 
rebudes i sota la supervisió directa d'un respon-
sable de l'establiment o repartiment comercial.
El sector productiu serà el sector del comerç i, 
concretament, en el comerç a l'engròs i al detall, 
supermercats, grans superfícies comercials i 
centres de distribució comercial.

On s’estudia a Terrassa?
Salesians – Terrassa.

Auxiliar en comerç 
i atenció al públic

Grau mitjà 

Què s’hi estudia?
Màrqueting en l'activitat comercial. Gestió d'un 
petit comerç. Tècniques de magatzem. Gestió 
de compres. Venda tècnica. Dinamització del 
punt de venda. Processos de venda. Aplicacions 
informàtiques per al comerç. Serveis d'atenció 
comercial. Comerç electrònic. Venda tècnica. 
Anglès. Formació i orientació laboral. Síntesi 
d’activitats comercials. Formació en centres de 
treball.

De què es treballa?
Venedor/a. Venedor/a tècnic/a. Representant  
i/o orientador/a comercial. Promotor/a. 
Televenedor/a. Venda a distància. 
Teleoperador/a de centre d'atenció telefònica. 
Informació i atenció al client. Administrador/a 
de continguts en línia. Comerciant de botiga.  
Gerent de petit comerç. Tècnic/a en gestió d'es-
tocs i magatzem. Cap de magatzem. Responsa-
ble de recepció i /o expedició de mercaderies. 
Tècnic/a en logística de magatzems. 

On es treballa?
En comerços a l'engròs i al detall, departaments 
comercials i de magatzem de qualsevol empresa 
industrial, de serveis, immobiliàries, duent a ter-
me activitats de venda de productes i/o serveis 
de comercialització, o bé funcions d’organització 
i gestió del propi negoci.

On s’estudia a Terrassa? 
Institut Montserrat Roig i Salesians – Terrassa.

Tècnic/a  
en activitats comercials

PFI

Què s’hi estudia?
Aprendre a executar les activitats d'auxiliar de 
venda de productes i/o serveis a través dels 
diferents canals de comercialització, a establir 
relacions satisfactòries amb els clients i a fer 
el tractament documental dels procediments 
administratius de l'activitat empresarial. Opera-
cions auxiliars en el punt de venda. Preparació 
de comandes. Atenció bàsica al client. Tècniques 
administratives bàsiques d'oficina. Operacions 
bàsiques de comunicació. Reproducció i arxiu. 

De què es treballa?
Dependent/a. Teleoperador/a (centre d'aten-
ció telefònica). Informació i atenció al client. 
Caixer/a. Reposador/a. Operador/a de centre 
d'atenció multicanal. Auxiliar administratiu co-
mercial. Auxiliar administratiu de comptabilitat. 
Auxiliar administratiu de recursos humans.  
Auxiliar administratiu de l'administració pública.

On es treballa?
A l'àrea de comerç d'establiments comercials.  
També a l'àrea d'administració, recursos 
humans, comptabilitat o finances de qualsevol 
empresa. 

On s’estudia a Terrassa?
Escola l'Heura del Vallès (per a alumnat amb 
NEE) i Escola Pia de Terrassa.

Auxiliar de vendes, oficina  
i atenció al públic
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Després de tants anys  
estudiant idiomes, ara obtinc  

la recompensa! Treballo  
al Port de Barcelona com  

a assessora comercial  
d’exportació.
Alícia, 22 anys

Tècnica superior en comerç internacional

Grau superior 

Què s’hi estudia?
Aparadorisme i disseny d'espais comercials. Ges-
tió de productes i promocions en el punt de ven-
da. Organització d'equips de vendes. Tècniques 
de venda i negociació. Polítiques de màrqueting. 
Màrqueting digital. Gestió econòmica i financera 
de l'empresa. Logística d'emmagatzemament. 
Logística d'aprovisionament. Investigació 
comercial. Anglès. Màrqueting digital. Atenció al 
client, consumidor i usuari. Projecte de gestió de 
vendes i espais comercials. Formació i orientació 
laboral. Formació en centres de treball.

De què es treballa?
Cap de vendes. Representant comercial. Agent 
comercial. Encarregat/ada de botiga. Encarre-
gat/ada de secció d'un comerç. Coordinador/a 
de comercials. Supervisor/a de telemàrqueting. 
Aparadorista comercial. Dissenyador/a d'espais 
comercials. Responsable de promocions punt 
de venda. Especialista en implantació d'espais 
comercials.

On es treballa?
En els departaments comercials i de màrque-
ting de qualsevol empresa, comerços associats, 
centres comercials, grans superfícies, agències 
comercials i empreses d'investigació de mercats. 
Funcions de planificació, organització, i gestió 
d’activitats de compravenda de productes o 
serveis, i disseny, implantació i gestió d’espais 
comercials. 

On s’estudia a Terrassa? 
Institut Montserrat Roig i Fundació FIAC.

Tècnic/a superior 
en gestió de vendes i espais comercials

Grau superior 

Què s’hi estudia?
Màrqueting internacional. Negociació internacional. 
Gestió administrativa del comerç internacional. 
Gestió econòmica i financera de l’empresa. 
Sistema d’informació de mercats. Emmagatze-
matge de productes. Transport internacional 
de mercaderies. Mitjans de pagament interna-
cional. Comerç digital. Anglès. Segona llengua 
estrangera. Projecte de comerç internacional. 
Formació i orientació laboral. Formació en 
centres de treball.

De què es treballa?
Tècnic/a en comerç exterior. Tècnic/a d'opera-
cions exteriors d'entitats financeres i assegu-
radores. Tècnic/a en administració de comerç 
internacional. Assistent/a i adjunt/a de comerç 
internacional. Agent de comerç internacional.  
Tècnic/a de màrqueting internacional. 
Tècnic/a de venda internacional. Assistent/a 
al departament d'operacions comercials in-
ternacionals. Operador/a logístic/a. Cap de 
magatzem. Tècnic/a en logística del transport. 
Coordinador/a logístic/a.

On es treballa?
En tot tipus d'empreses de qualsevol sector 
productiu, que tinguin activitats comercials 
d'exportació o importació, màrqueting públic i 
privat, fent funcions de planificació, organitza-
ció, gestió i assessorament.

On s’estudia a Terrassa? 
Institut Montserrat Roig i Fundació FIAC.

Tècnic/a superior  
en comerç internacional
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CP

Què s’hi estudia?
Manipulació de càrregues amb carretons eleva-
dors. Operacions auxiliars d’emmagatzematge. 
Preparació de comandes.

De què es treballa?
Manipular càrregues amb carretons elevadors. 
Preparar comandes de forma eficaç i eficient, 
seguint procediments establerts. Realitzar les 
operacions auxiliars de recepció, col·locació, 
manteniment i expedició de càrregues en el 
magatzem de forma integrada en l'equip.

On es treballa?
Exerceix la seva activitat professional, per 
compte d'altri, al magatzem o dipòsit d'empre-
ses i organitzacions de qualsevol naturalesa, 
pública i privada, sota la supervisió directa d'un 
responsable.

On s’estudia a Terrassa?
Cecot Formació i Serveis de Formació  
Empresarial Egara, S.L.U. 
Requisit d’accés, nivell 1. Sense requisits acadèmics.

CP

Què s’hi estudia?
Preparació de comandes. Operacions auxiliars 
en el punt de venda. Manipulació i moviments 
amb portapalets i carretons de mà. Atenció 
bàsica als clients.

De què es treballa?
Manipular i traslladar productes en la superfície 
comercial i en el repartiment de proximitat, 
utilitzant portapalets i carretons de mà. Prepa-
rar comandes de forma eficaç i eficient, seguint 
procediments establerts. Proporcionar atenció 
i informació operativa, estructurada i protocol-
litzada als clients. Realitzar operacions auxiliars 
de reposició, disposició i condicionament de 
productes en el punt de venda.

On es treballa?
Desenvolupa les seves funcions en establiments 
comercials: botigues, supermercats i hipermer-
cats, per compte d’altri, o propi en el cas de 
repartiment de proximitat, seguint les instruc-
cions rebudes i sota la supervisió directa d’un 
responsable de l’establiment o repartiment 
comercial. 

On s’estudia a Terrassa?
Foment de Terrassa, S.A. 
Requisit d’accés, nivell 1. Sense requisits acadèmics.

Activitats auxiliars  
de magatzem

Activitats auxiliars  
de comerç

Grau superior

Què s’hi estudia?
Gestió administrativa del transport i la logística. 
Transports internacional de mercaderies. Gestió 
econòmica i financera de l'empresa. Comercialit-
zació del transport i la logística. Logística d'em-
magatzematge. Logística d'aprovisionament. 
Gestió administrativa del comerç internacional. 
Organització del transport de viatgers. Orga-
nització del transport de mercaderies. Anglès. 
Segona llengua estrangera. Projecte de transport 
i logística. Formació i orientació laboral. Forma-
ció en centres de treball.

De què es treballa?
Cap de transit d'empreses de transport. Cap 
d'operacions. Gerent de l'empresa de transports. 
Cap d'estació d'autobusos Gestor/a de transport 
per carretera. Cap de circulació. Operador/a 
logístic/a. Tècnic/a en logística de transport. 
Cap de magatzem. Consignatari/ària de vaixells. 
Agent de transports. Agent de càrrega. Comerci-
al de serveis de transport.

On es treballa?
En empreses de qualsevol sector de transports 
i la logística, realitzant funcions de planificació, 
organització i gestió i comercialització del servei 
de transport i/o de logística.

On s’estudia a Terrassa?
Fundació FIAC.

Grau superior

Què s’hi estudia?
Atenció al client, consumidor i usuari. Disseny 
i elaboració de material de comunicació. Gestió 
econòmica i financera de l'empresa. Investigació 
comercial. Treball de camp en la investigació 
comercial. Llançament de productes i serveis. 
Màrqueting digital. Mitjans i suports de comu-
nicació. Polítiques de màrqueting. Relacions 
públiques i organització d'esdeveniments de 
màrqueting. Anglès. Formació i orientació 
laboral. Projecte de màrqueting i publicitat. 
Formació en centres de treball.

De què es treballa?
Assistent/a del cap de producte. Tècnic/a de 
màrqueting, o de publicitat, o de relacions 
públiques, o en treballs de camp, o en estudis 
de mercat i opinió pública. Orfanitzador/a 
d’esdeveniments de màrqueting i comunicació. 
Auxiliar de mitjans en empreses de publicitat. 
Controlador/a d’emissió en mitjans de comu-
nicació. Inspector/a d’enquestadors. Agent 
d’enquestes i censos. Codificador/a de dades per 
a investigacions de mercat.

On es treballa?
En empreses de qualsevol sector productiu, 
principalment del secor del comerç i màrqueting 
públic i privat, realitzant funcions de planifica-
ció, organització, gestió d’activitats de màrque-
ting, investigació comercial, publicitat i relacions 
públiques.

On s’estudia a Terrassa?
Fundació FIAC.

Tècnic/a superior  
en transport i logística

Tècnic/a superior  
en màrqueting i publicitat
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CP

Què s’hi estudia?
Entorn i informació de mercats. Investigació i 
recollida d'informació de mercats. Tractament i 
anàlisi de la informació de mercats. Polítiques de 
màrqueting internacional. Pla i informes de màr-
queting internacional. Informació i gestió operati-
va de la compravenda internacional. Negociació i 
contractació internacional. Anglès oral i escrit en 
el comerç internacional. Documentació en anglès 
i en una altra llengua estrangera. 

De què es treballa?
Assistir en els processos de negociació i execució 
de les operacions de compra/venda interna-
cional de productes/serveis. Comunicar-se en 
una llengua diferent de l'anglès, amb un nivell 
d'usuari competent, en les relacions i activitats 
de comerç internacional. Obtenir i elaborar in-
formació per al sistema d'informació de mercats. 
Realitzar estudis i propostes per a les accions del 
pla de màrqueting mixt internacional.

On es treballa?
En el departament d'exportació i importació de 
qualsevol empresa, en empreses intermediàries 
del comerç internacional, com ara agències 
transitàries, agències comercials, agències de 
duanes, empreses d'assessorament comercial, 
importadors, exportadors, distribuïdors-comer-
cialitzadors, associacions i institucions. 

On s’estudia a Terrassa?
Cecot Formació. 
Requisit d’accés, nivell 3. Batxillerat o equivalent,  
o superació de proves d’accés..

CP

Què s’hi estudia?
Gestió de l'atenció al client/a i/o consumidor/a. 
Tècniques d'informació i atenció al client/a i/o 
consumidor/a. Gestió de queixes i reclamacions 
en matèria de consum. Sistemes d'informació 
i bases de dades en consum. Documentació i 
informes en consum. Anglès professional per a 
activitats comercials.

De què es treballa?
Comunicar-se en anglès amb un nivell d'usuari 
independent, en activitats comercials. Executar 
les accions del servei d'atenció al client/a i/o 
consumidor/a i/o usuari/ària. Gestionar les quei-
xes i reclamacions del client/a i/o consumidor/a 
i/o usuari/ària. Obtenir, organitzar i gestionar 
la informació i documentació en matèria de 
consum.

On es treballa?
Desenvolupa la seva activitat en tots els sectors 
productius en l'àrea d'informació i orientació al 
consumidor/usuari de béns i serveis, i en depar-
taments d'atenció al client.

On s’estudia a Terrassa?
Cecot Formació. 
Requisit d’accés, nivell 3. Batxillerat o equivalent,  
o superació de proves d’accés.

Màrqueting i compravenda  
internacional

Atenció al client,  
consumidor i usuari

CP

Què s’hi estudia?
Organització de processos de venda. Tècniques 
de venda. Venda en línia. Aprovisionament i em-
magatzematge. Animació i presentació del pro-
ducte en el punt de venda. Operacions de caixa. 
Gestió de l’atenció al client/consumidor. Tècnica 
de comunicació i atenció al client/consumidor. 
Anglès professional per a activitats comercials.

De què es treballa?
Executar les activitats de venda de productes i/o 
serveis a través dels diferents Canals de comer-
cialització, establir relacions amb el client de la 
manera més satisfactòria, assolir els objectius 
proposats per l’organització i establir vincles 
que propiciïn la fidelització del client. Executar 
les accions del servei d’atenció al client/consu-
midor/usuari. Realitzar les operacions auxiliars 
a la venda. Realitzar la venda de productes i/o 
serveis a través dels diferents Canals de comerci-
alització. Comunicar-se en anglès amb un nivell 
d’usuari independent, en activitats comercials.

On es treballa?
Caixer/a de comerç. Dependent/a de comerç. 
Venedor/a. Promotor/a comercial. Operador/a de 
centre d'atenció multicanal. Teleoperadors/ores 
de centre d'atenció telefònica. Televenedor/a. 
Operador/a de venda en comerç electrònic. 
Tècnic/a d'informació i atenció al client.

On s’estudia a Terrassa?
Foment de Terrassa, S.A. 
Requisit d’accés, nivell 2. Graduat en ESO  
o equivalent, o superació de proves d’accés.

CP

Què s’hi estudia?
Optimització de la cadena logística. Disseny i 
organització del magatzem. Gestió de l'equip 
de treball del magatzem. Seguretat i prevenció 
de riscos en el magatzem. Gestió de comandes 
i estoc.

De què es treballa?
Col·laborar en l'optimització de la cadena 
logística amb els criteris establerts per l'organit-
zació. Gestionar i coordinar les operacions del 
magatzem. Organitzar el magatzem d'acord als 
criteris i nivells d'activitat previstos.

On es treballa?
Desenvolupa les seves funcions per compte pro-
pi i aliè: organitza i gestiona el magatzem o ser-
vei d'emmagatzematge d'empreses de qualsevol 
sector que disposin de magatzem o departament 
logístic i assegura el nivell i la qualitat de la ges-
tió del magatzem dins de la cadena logística.

On s’estudia a Terrassa?
Cecot Formació, Serveis de Formació Empresarial 
Egara, S.L.U.
Requisit d’accés, nivell 3. Batxillerat o equivalent,  
o superació de proves d’accés.

Activitats de venda Organització i gestió  
de magatzems
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Grau mitjà 

Què s’hi estudia?
Infraestructures comunes de telecomunicacions 
en habitatges i edificis. Instal·lacions domòtiques. 
Electrònica aplicada. Equips de microinformàti-
ca. Infraestructures de xarxes de dades microin-
formàtiques. Instal·lacions elèctriques bàsiques. 
Instal·lacions de megafonia i sonorització. Circuit 
tancat de televisió i seguretat electrònica. Instal-
lacions de radiocomunicacions. Formació i orien-
tació laboral. Empresa i iniciativa emprenedora. 
Anglès tècnic. Formació en centres de treball.

De què es treballa?
Instal·lador/a de telecomunicacions, d'antenes, 
o de sistemes de seguretat. Tècnic/a en xarxes 
locals i telemàtica. Tècnic/a en instal·lació i 
manteniment de xarxes locals o d'equips infor-
màtics. Instal·lador/a de telefonia. Instal·lador/a 
i muntador/a d'equips telefònics i telemàtics. 
Tècnic/a en instal·lacions de so. Instal·lador/a 
de megafonia. Instal·lador/a i mantenidor/a de 
sistemes domòtics. Tècnic/a en muntatge i man-
teniment de sistemes de radiofusió.

On es treballa?
A les àrees de muntatge i manteniment d'infraes-
tructures de telecomunicacions, instal·lacions de 
circuit tancat de televisió i seguretat electrònica, 
centraletes de telefonia i infraestructures de 
xarxes de veu i dades, sonorització i megafonia, 
instal·lacions de radiocomunicacions, sistemes 
domòtics i equips informàtics.

On s’estudia a Terrassa? 
Institut Terrassa.

Tècnic/a en instal·lacions  
de telecomunicacions 

Grau superior 

Què s’hi estudia?
Circuits electrònics analògics. Equips micro-
programables. Equips de radiocomunicacions. 
Manteniment d'equips de veu i dades. Manteni-
ment d'equips d'electrònica industrial. Manteni-
ment d'equips d'àudio. Manteniment d'equips de 
vídeo. Tècniques i processos de muntatge i man-
teniment d'equips electrònics. Infraestructures 
i desenvolupament del manteniment electrònic. 
Projecte de manteniment electrònic. Formació i 
orientació laboral. Empresa i iniciativa emprene-
dora. Formació en centres de treball.

De què es treballa?
Tècnic/a en supervisió i verificació d'equips 
de sistemes de ràdio i televisió i sistemes de 
producció audiovisual, o d'equips de sistemes 
domòtics, immòtics i de seguretat electrònica, o 
en xarxes locals i sistemes telemàtics. Tècnic/a 
en reparació i manteniment de sistemes de ràdio 
i televisió, o en sistemes de producció audiovi-
sual i de radiodifusió, o domòtics, immòtics i de 
seguretat electrònica, o d'equips de xarxes locals 
i sistemes telemàtics, o d'equips professionals 
d'àudio, de vídeo i d'equips industrials.

On es treballa?
En empreses que tinguin per activitat la fabri-
cació de targetes i equips electrònics, el disseny 
i la fabricació de circuits impresos, disseny i 
construcció de petits productes electrònics fets  
a mida, i manteniment d'equips electrònics.

On s’estudia a Terrassa? 
Institut Terrassa.

Tècnic/a superior  
en manteniment electrònic

Electricitat  
i electrònica

PFI

Què s’hi estudia?
Instal·lacions elèctriques/domòtiques en edificis, 
muntatge dels elements de les instal·lacions 
elèctriques en edificis: caixes i armaris, canalit-
zacions i cables, muntatge dels elements de les 
instal·lacions elèctriques/domòtiques en edificis: 
aparells de protecció, aparells de maniobra, llu-
minàries, reparació d'instal·lacions elèctriques 
en edificis. Radiocomunicacions, instal·lacions 
de telecomunicacions: simbologia, elements i 
parts, instal·lacions de telecomunicacions en 
edificis: canalitzacions i cables, configuració i 
muntatge d'instal·lacions de telecomunicacions, 
instal·lacions de megafonia, d'antenes, de telefo-
nia interior i d'intercomunicació.

De què es treballa?
Auxiliar d'instal·ladors elèctrics de baixa tensió.
Aux. de muntador d'antenes receptores/televisió 
satèl·lits. Aux. d'instal·lador i reparador d'equips 
telefònics i telegràfics. Aux. d'instal·lador 
d'equips i sistemes de comunicació. Aux. 
d'instal·lador reparador d'instal·lacions tele-
fòniques. Aux. de la indústria de producció i 
distribució d'energia elèctrica.

On es treballa?
Empreses micro, petites i mitjanes majoritària-
ment privades, per compte d'altri, dedicades al 
muntatge i manteniment d'instal·lacions electro-
tècniques en edificis d'habitatges, oficines, locals 
comercials i industrials.

On s’estudia a Terrassa? 
Salesians – Terrassa.

Auxiliar en muntatges en instal·lacions 
electrotècniques en edificis

Grau mitjà 

Què s’hi estudia?
Automatismes industrials. Electrònica.  
Electrotècnia. Instal·lacions elèctriques interiors. 
Instal·lacions de distribució. Infraestructures co-
muns de telecomunicació en habitatges i edificis. 
Instal·lacions domòtiques. Instal·lacions solars 
fotovoltaiques. Màquines elèctriques. Formació i 
orientació laboral. Empresa i iniciativa emprene-
dora. Anglès tècnic. Síntesi. Formació en centres 
de treball.

De què es treballa?
Instal·lador/a mantenidor/a electricista. Elec-
tricista de construcció. Electricista industrial. 
Electricista de manteniment. Instal·lador/a 
mantenidor/a de sistemes domòtics. Instal·la-
dor/a mantenidor/a d'antenes. Instal·lador/a 
de telecomunicacions en edificis d'habitatges. 
Instal·lador/a mantenidor/a d'equips i instal·la-
cions telefòniques. Muntador/a d'instal·lacions 
d'energia solar fotovoltaica. 

On es treballa?
En petites i mitjanes empreses, majoritàriament 
privades, dedicades al muntatge i manteniment 
d'infraestructures de telecomunicacions en 
edificis, màquines elèctriques, sistemes automa-
titzats, instal·lacions elèctriques de baixa tensió i 
sistemes domòtics.

On s’estudia a Terrassa? 
Institut Santa Eulàlia i Salesians – Terrassa.

Tècnic/a en instal·lacions 
elèctriques i automàtiques
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Grau superior 

Què s’hi estudia?
Processos en instal·lacions d'infraestructures 
comunes de telecomunicacions. Tècniques, 
processos i documentació tècnica en instal·lacions 
elèctriques. Sistemes i circuits elèctrics. Tècniques 
i processos en instal·lacions domòtiques i automà-
tiques. Desenvolupament de xarxes elèctriques i 
centres de transformació. Configuració d’instal·la- 
cions domòtiques, automàtiques i elèctriques. 
Gestió del muntatge i del manteniment d’instal·la-
cions elèctriques. Projecte de sistemes electrotèc-
nics i automatitzats. Formació i orientació laboral. 
Empresa i iniciativa emprenedora. Formació en 
centres de treball.

De què es treballa?
Projectista i instal·lador/a de línies elèctriques de 
distribució d'energia elèctrica i centres de trans-
formació, instal·lacions d'electrificació en baixa 
tensió per a habitatges i edificis i instal·lacions 
singulars (antenes, telefonia, interfonia, megafo-
nia, seguretat i energia solar fotovoltaica). Tècnic/a 
de supervisió, verificació i control d'equips  
i instal·lacions electrotècniques i automatitzades,  
i en instal·lacions d'enllumenat exterior. 

On es treballa?
En empreses majoritàriament privades dedi-
cades al desenvolupament de projectes; a la 
gestió i supervisió del muntatge i manteniment 
d’instal·lacions electriques, posada al punt  
i manteniment d'instal·lacions electrotècniques.

On s’estudia a Terrassa?  
Institut Santa Eulàlia.

CP

Què s’hi estudia?
Muntatge d'elements i equips d'instal·lacions 
elèctriques de baixa tensió en edificis. Muntatges 
en instal·lacions domòtiques en edificis. Pre-
venció de riscs laborals i mediambientals en les 
operacions auxiliars de muntatge d'instal·lacions 
electrotècniques i de teleco. Caracterització dels 
elements i equips bàsics d'instal·lacions de tele-
comunicació en edificis. Muntatge d'elements i 
equips en instal·lacions de telecomunicació en 
edificis.

De què es treballa?
Realitzar operacions de muntatge d'instal·lacions 
de telecomunicacions. Realitzar operacions de 
muntatge d'instal·lacions elèctriques de baixa 
tensió i domòtiques en edificis.

On es treballa?
Empreses micro, petites i mitjanes majoritària-
ment privades, per compte d’altri, dedicades al 
muntatge i manteniment d’instal·lacions electro-
tècniques en edificis d’habitatges, oficines, locals 
comercials i industrials.

On s’estudia a Terrassa?  
Salesians Terrassa.
Requisit d’accés, nivell 1. Sense requisits acadèmics.

Tècnic/a superior en sistemes 
electrotècnics i automatitzats

Operacions auxiliars de muntatge 
d’instal·lacions electrotècniques  
i de telecomunicacions en edificis 

Sóc instal·lador de línies 
elèctriques per una empresa  

de telefonia mòbil.  
Primer vaig fer les pràctiques 

del cicle i més tard em van 
contractar. Estic molt content! 

Abdellah, 20 anys

Tècnic superior en sistemes  
electrotècnics i automatitzats
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Grau mitjà

Què s’hi estudia?
Processos de mecanització. Mecanització 
per control numèric. Fabricació per abrasió, 
electroerosió, tall i conformat, i per processos 
especials. Fabricació per arrencament de ferritja. 
Sistemes automatitzats. Metrologia i assajos. 
Interpretació i representació gràfica. Formació i 
orientació laboral. Empresa i iniciativa emprene-
dora. Anglès tècnic. Síntesi. Formació en centres 
de treball.

De què es treballa?
Ajustador/a operari/ària de màquines eines.
Polidor/a de metalls i afilador/a d'eines. 
Operador/a de màquines per treballar metalls. 
Operador/a de màquines eina. Operador/a de 
robots industrials. Treballador/a de la fabricació 
d'eines, mecànic/a i ajustador/a, modelista. 
Torner/a. Fresador/a. Mandrinador/a. 
Rectificador/a.

On es treballa?
En indústries transformadores de metalls relaci-
onades amb els subsectors de la construcció de 
maquinaria i equip mecànic, de material i equip 
elèctric, electrònic i òptic, i de material de trans-
port enquadrat en el sector industrial.

On s’estudia a Terrassa? 
Salesians – Terrassa.

Tècnic/a  
en mecanització

Fabricació  
mecànica

PFI

Què s’hi estudia?
Auxiliar en la realització d'operacions bàsiques 
de fabricació i de muntatge. Auxiliar en operaci-
ons de muntatge d'instal·lacions elèctriques, de 
baixa tensió i domòtiques en edificis. Activitats 
auxiliars de magatzem de materials industrials.

De què es treballa?
Peó de la indústria de producció. Operari o ope-
rària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió.
Mosso de magatzem.

On es treballa?
Suport al personal especialista en instal·lació i 
manteniment d'estructures o instal·lacions. 
Treball en feines senzilles sense qualificació.

On s’estudia a Terrassa?
Escola l'Heura del Vallès (per a alumnat amb 
NEE).

Auxiliar de mecànica 
i electricitat

CP

Què s’hi estudia?
Realitzar operacions bàsiques de fabricació, 
així com, alimentar i assistir als processos de 
mecanització, muntatge i foneria automatitzats, 
amb criteris de qualitat, seguretat i respecte al 
medi ambient. 

De què es treballa?
Exerceix la seva activitat laboral en grans, mit-
janes i petites empreses dedicades a la fabrica-
ció i muntatge de productes electromecànics. 
Opera seguint instruccions de tècnics superiors i 
segons procediments establerts. 

On es treballa?
Empreses de fabricació de productes electrome-
cànics, tallers mecànics, construcció de maqui-
nària, construcció i reparació naval, construcció 
i reparació de material ferroviari, construcció i 
reparació d'aeronaus, construcció de bicicletes 
i motocicletes així com la fabricació d'un altre 
material de transport. 

On s’estudia a Terrassa?
Foment de Terrassa, S.A. 
Requisit d’accés, nivell 1. sense requisits acadèmics.

Operacions auxiliars  
de fabricació mecànica

Grau superior

Què s’hi estudia?
Representació gràfica en fabricació mecànica.
Disseny de productes mecànics. Disseny d'uti-
llatge de processament de xapa i estampació. 
Disseny de motlles i models de fosa. Disseny de 
motlles per a productes polimèrics. Automatit-
zació de la fabricació. Tècniques de fabricació 
mecànica. Projecte de disseny de projectes me-
cànics. Materials. Formació i orientació laboral. 
Empresa i iniciativa emprenedora. Formació en 
centres de treball. 

De què es treballa?
Delineant/a projectista. Tècnic/a en CAD.  
Tècnic/a en desenvolupament de matrius. 
Tècnic/a en desenvolupament de productes i mot-
lles. Tècnic/a en desenvolupament d'utillatges. 
Tècnic/a en desenvolupament de motlles. 

On es treballa?
En el sector de les indústries transformadores 
de metalls, polímers, elastòmers i materials 
compostos, relacionades amb els subsectors de 
la construcció de maquinària i equips mecànics, 
de materials i equips elèctrics, electrònics
i òptics i de material de transport del sector 
industrial.

On s’estudia a Terrassa? 
Institut Santa Eulàlia.

Tècnic/a superior en disseny 
en fabricació mecànica 
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Hoteleria  
i turisme

PFI-PTT
PFI

Què s’hi estudia?
Aprovisionament, preelaboració i conservació 
culinaris. Elaboració culinària bàsica. Servei 
bàsic de restaurant i bar. Aprovisionament, 
begudes i menjars ràpids.

De què es treballa?
Com a auxiliar de cambrer/a i cuiner/a. 

On es treballa?
En un bar restaurant, hotel o empreses d'alimen-
tació col·lectiva.

On s’estudia a Terrassa? 
Servei d'educació - Ajuntament de Terrassa  
i Cultura Pràctica (PFI).

Auxiliar d’hoteleria:  
cuina i serveis de restauració

Fusta, moble 
i suro

PFI-PTT
PFI

Què s’hi estudia?
Mecanitzat de fusta i derivats. Ajustament i 
embalatge de productes i elements de fusteria i 
moble. Magatzematge. Participar en el muntatge 
i instal·lació de fusteria i moble. Preparació dels 
equips i mitjans d'aplicació. Condicionament de 
la superfície per l'aplicació del producte final.
Aplicació de productes d'acabat en superfície 
amb mitjans mecànics i manuals. 

De què es treballa?
Com a suport de fusteria en tasques d'alimen-
tació de màquines amb mesures de seguretat 
adients. Recepció i desembalatge de productes i 
accessoris. Ajudant/a de muntatges. Preparació 
de comandes, embalatge. Mosso de magatzem.

On es treballa?
En empreses dedicades a la fabricació o muntat-
ge de mobiliari, elements de fusteria, i d'altres 
productes de manufactura i aplicació d'acabats en 
general.

On s’estudia a Terrassa?
Servei d'Educació - Ajuntament de Terrassa  
i Escola l'Heura del Vallès (per a alumnat amb 
NEE) (PFI).

Auxiliar en treballs de fusteria  
i instal·lació de mobles

Grau mitjà 

Què s’hi estudia?
Ofertes gastronòmiques. Preelaboració i conser-
vació d'aliments. Tècniques culinàries. Processos 
bàsics de pastisseria i rebosteria. Productes 
culinaris. Postres en restauració. Seguretat i 
higiene en la manipulació d'aliments. Formació i 
orientació laboral. Empresa i iniciativa emprene-
dora. Anglès tècnic. Síntesi. Formació en centres 
de treball. 

De què es treballa?
Cuiner/a. Cap de partida. Empleat/ada de mercat 
d'unitats de producció i servei d'aliments i 
begudes. 

On es treballa?
En restaurants, bars i cafeteries, empreses de 
menjars preparats i indústries agroalimentàries.

On s’estudia a Terrassa? 
Institut Cavall Bernat.

Tècnic/a 
en cuina i gastronomia

PFI

Què s’hi estudia?
Executar operacions bàsiques d'aprovisio-
nament de productes, per la preparació de 
menjars. Elaboració culinària bàsica: elaborar 
menjars rapits, preparats per la pre elaboració i 
begudes senzilles. Executar operacions bàsiques 
per la conservació culinària. Executar tasques 
de servei bàsic de restaurant i bar. Executar tas-
ques bàsiques de neteja, bugaderia i de serveis 
hotelers en general.

De què es treballa?
Com a auxiliar de serveis en els àmbits de res-
tauració, cuina, bar, neteja i bugaderia.

On es treballa?
En un bar, restaurant, hotel o empreses 
d'alimentació col·lectiva i serveis de bugaderia 
(càterings, hospitals, escoles, residències,...).

On s’estudia a Terrassa?
Escola l'Heura del Vallès (per a alumnat  
amb NEE).

Auxiliar d’establiments 
hotelers i de restauració
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Grau mitjà 

Què s’hi estudia?
Operacions bàsiques en bar i cafeteria. Ope-
racions bàsiques en restaurant. Serveis en bar 
i cafeteria. Serveis en restaurant i esdeveni-
ments especials. El vi i el seu servei. Ofertes 
gastronòmiques. Tècniques de comunicació en 
restauració. Seguretat i higiene en la manipu-
lació d'aliments. Anglès. Formació i orientació 
laboral. Empresa i iniciativa emprenedora. An-
glès tècnic. Segona llengua estrangera. Síntesi. 
Formació en centres de treball. 

De què es treballa?
Cambrer/a de bar i cafeteria o restaurant.  
Empleat/ada d'economat d'unitats de producció 
i servei d'aliments i begudes. Bàrman. Sommeli-
er.Auxiliar de serveis en mitjans de transport.

On es treballa?
En restaurants, bars i cafeteries i empreses de 
menjars preparats.

On s’estudia a Terrassa? 
Institut Cavall Bernat i Cultura Pràctica.

Tècnic/a  
en serveis en restauració

Grau superior 

Què s’hi estudia?
Control de proveïment de matèries primeres. 
Processos de preelaboració i conservació en 
cuina. Elaboracions de pastisseria i rebosteria  
en cuina. Processos d'elaboració culinària. 
Gestió d ela producció en cuina. Gestió de la 
qualitat i d ela seguretat i higiene alimentàries. 
Gastronomia i nutrició. gestió administrativa i 
comercial de restauració. Recursos humans i 
direcció d'equips. Anglès. Projecte de direcció 
de cuina. Formació i orientació laboral. Empresa 
i iniciativa emprenedora. Formació en centres 
de treball. 

De què es treballa?
Director/a d'aliments i begudes. Director/a de 
cuina. Cap de producció en cuina. cap de cuina. 
Segon/a cap de cuina. cap d'operacions de 
càtering. Cap de partida. Cuiner/a. Encarregat/
ada d'economat i celler.

On es treballa?
En empreses dels sector de l'hosteleria i, en 
concret, del subsector de la restauració. Es pot 
desenvolupar en establiments de caràcter privat 
o públic (sector educatiu i serveis socials), o com 
a propietari/a i responsable de cuina simultània-
ment. I per compte d’altri, les funcions depenen 
de la direcció de l’establiment, sigui hotel o altre 
tipus d’allotjament.

On s’estudia a Terrassa? 
Institut Cavall Bernat.

Tècnic/a superior 
en direcció de cuina

Grau superior 

Què s’hi estudia?
Protocol i relacions públiques. Màrqueting 
turístic. Destinacions turístiques. Recursos tu-
rístics. Serveis d'informació turística. Disseny de 
productes turístics. Primera llengua estrangera: 
anglès. Segona llengua estrangera. Projecte 
de guia, informació i assistència turístiques. 
Formació i orientació laboral. Estructura del 
mercat turístic. Processos de guia i d'assistència 
turística. Empresa i iniciativa emprenedora. 
Formació en centres de treball. 

De què es treballa?
Guia local. Guia acompanyant. Guia de béns 
d'interès local. Informador/a turístic/a. Tècnic/a 
d'empresa de consultoria turística. Agent de 
desenvolupament turístic local. Hoste/essa en 
mitjans de transport terrestre o marítim. Hoste/
essa en terminals (estacions, ports i aeroports). 
Encarregat/ada de facturació en terminals de 
transport. Hoste/essa en fires, congressos i 
convencions. Encarregat/ada de serveis i esde-
veniments. Cap d'oficina d'informació turística. 
Promotor/a turístic/a.

On es treballa?
En el sector turístic, en tot tipus d'esdeveni-
ments, en terminals de transport de viatgers i en 
empreses de transport, a més de les àrees turís-
tiques tradicionals, com ara destinacions i punts 
d'informació. En administracions públiques o 
similars (consorcis, patronals, etc.)

On s’estudia a Terrassa?
Institut Cavall Bernat.

Tècnic/a superior en guia, 
informació i assistència turístiques

Grau superior 

Què s’hi estudia?
Protocol i relacions públiques. Màrqueting 
turístic. Destinacions turístiques. Gestió de 
productes turístics. Venda de serveis turístics. 
Direcció d'entitats d'intermediació turística. Pri-
mera llengua estrangera: anglès. Segona llengua 
estrangera. Projecte d'agències de viatges i gestió 
d'esdeveniments. Recursos turístics. Estructura 
del mercat turístic. Formació i orientació laboral. 
Empresa i iniciativa emprenedora. Formació en 
centres de treball. 

De què es treballa?
Cap d'oficina en agència de viatges. Cap de 
departament en agència de viatges. Agent de 
viatges. Consultor/a de viatges. Organitzador/a 
d'esdeveniments. Venedor/a de serveis de viat-
ges i viatges programats. Promotor/a comercial 
de viatges i serveis turístics. Empleat/ada del 
departament de reserves.

On es treballa?
En el sector turístic, en el subsector d'agènci-
es de viatges detallistes, majoristes i agencies 
especialitzades en recepció i esdeveniments. 
Personal empleat o caps d'oficina i de departa-
ment a les àrees següents: administració, reser-
ves, productes, venda de serveis, de productes 
turístics i d'esdeveniments.

On s’estudia a Terrassa? 
Institut Cavall Bernat.

Tècnic/a superior en agències  
de viatges i gestió d'esdeveniments
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CP

Què s’hi estudia?
Aplicació de normes i condicions higiènicosani-
tàries en restauració. Ús de la dotació bàsica del 
restaurant i assistència en el preservei. Servei 
bàsic d'aliments i begudes i tasques de postser-
vei al restaurant. Aprovisionament i emmagatze-
matge d'aliments i begudes al bar. Preparació i 
servei de begudes i menjars ràpids al bar. 

De què es treballa?
Assistir en el servei i preparar i presentar 
begudes senzilles i menjars ràpids, executant i 
aplicant operacions, tècniques i normes bàsi-
ques de manipulació, preparació i conservació 
d'aliments i begudes. Executar operacions bàsi-
ques d'aprovisionament, i preparar i presentar 
begudes senzilles i menjars. Assistir en el servei 
d'aliments i begudes.

On es treballa?
Ajudant/a de cambrer/a. Ajudant/a de bar. 
Ajudant/a de rebost. Auxiliar de col·lectivitats. 
Empleat/da de petit establiment de restauració.

On s’estudia a Terrassa?
Serveis de Formació Empresarial Egara, S.L.U.
Requisit d’accés, nivell 1. Sense requisits acadèmics.

Operacions bàsiques  
de restaurant i bar

CP

Què s’hi estudia?
Seguretat i higiene i protecció ambiental en 
hoteleria. Tècniques de servei d'aliments i 
begudes en taulell i taula. Begudes. Servei de 
vins. Elaboració i exposició de menjars. Control 
de l'activitat econòmica del bar i cafeteria. Apli-
cació de sistemes informàtics en bar i cafeteria. 
Anglès professional per a serveis de restauració.

De què es treballa?
Desenvolupar els processos de preservei, servei i 
postservei propis del bar/cafeteria, aplicant amb 
autonomia les tècniques corresponents. Acollir  
i atendre el client per tal d'aconseguir la qualitat 
i els objectius econòmics establerts. Respectar 
les normes i pràctiques de seguretat i higiene en 
la manipulació alimentària. Gestionar admi-
nistrativament petits establiments d'aquesta 
naturalesa. Gestionar el bar i cafeteria. Assesso-
rar sobre begudes diferents a vins, preparar-les 
i presentar-les. Preparar i exposar elaboracions 
senzilles. Servir vins i prestar informació bàsica 
sobre els mateixos. Actuar sota normes de segu-
retat, higiene i protecció ambiental en hoteleria.

On es treballa?
Bàrman. Cambrer/a de bar o cafeteria. 
Cambrer/a de barra i/o dependent/a de cafeteria. 
Encarregat/da de bar o cafeteria. Cap de barra 
en bar o cafeteria.

On s’estudia a Terrassa?
Foment de Terrassa, S.A. 
Requisit d’accés, nivell 2. Graduat en ESO o equiva-
lent; o superació de proves d’accés.

Serveis de bar i cafeteria

Grau mitjà 

Què s’hi estudia?
Instal·lació i muntatge d'equips de so. Captació 
i enregistrament de so. Control, edició i mescla 
de so. Preparació de sessions de videodiscjòquei. 
Animació musical en viu. Animació visual en viu. 
presa i edició digital d'imatge Formació i orien-
tació laboral. Empresa i iniciativa emprenedora. 
Anglès tècnic. Síntesi. Formació en centres de 
treball. 

De què es treballa?
Ajudant/a de so en televisió. Microfonista de ci-
nema i vídeo. Microfonista de concerts musicals. 
Microfonista d'espectacles escènics. Ajudant/a 
de muntatge de so en cinema. Discjòquei. 
Videojòquei. Videodiscjòquei. Jòquei de llums. 
Retocador/a fotogràfic/a digital.

On es treballa?
Produccions de cinema, vídeo, televisió, multi-
mèdia, ràdio, indústria discogràfica, espectacles 
i instal·lacions fixes de sonorització en grans, 
mitjanes i petites empreses, televisions, pro-
ductores de cinema i vídeo, emissores de ràdio, 
empreses de doblatges, empreses de sonoritza-
ció i productores d'espectacles.

On s’estudia a Terrassa?
Institut Santa Eulàlia (Campus Professional 
Vallparadís).

Tècnic/a en vídeo,  
discjòquei i so

CP

Què s’hi estudia?
Seguretat, higiene i protecció ambiental en 
hoteleria. Servei de vins. Anglès professional per 
a serveis de restauració. Sistemes d'aprovisio-
nament i "mise en place" en restaurant. Servei 
i atenció al client en restaurant. Facturació i 
tancament d'activitat en restaurant. Elaboració i 
acabat de plats en vista del client. Serveis especi-
als en restauració.

De què es treballa?
Desenvolupar i muntar tot tipus de serveis 
d'aliments i begudes al restaurant. Preparar 
elaboracions culinàries a la vista del comensal. 
Aplicar amb autonomia les tècniques correspo-
nents. Acollir i atendre el client. Respectar les 
normes i pràctiques de seguretat i higiene en 
la manipulació alimentària. Disposar tot tipus 
de serveis especials en restauració. Elaborar i 
acabar plats en vista del client. Desenvolupar els 
processos de servei d'aliments i begudes en sala. 
Comunicar-se en anglès, amb un nivell d'usuari 
independent, en els serveis de restauració. Actu-
ar sota normes de seguretat, higiene i protecció 
ambiental en hoteleria. Servir vins i prestar 
informació bàsica sobre els mateixos.

On es treballa?
Cambrer/a de sala o cap de rang. Cap de sector 
de restaurant o sala.

On s’estudia a Terrassa?
Serveis de Formació Empresarial Egara, S.L.U. 
Requisit d’accés, nivell 2. Graduat en ESO o equiva-
lent; o superació de proves d’accés.

Serveis de restaurant

Imatge
i so
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El món de la televisió  
i estar darrere les  

càmeres em fascina!  
Entrar com ajudant de so  
a Canal Terrassa ha estat  

un gran repte!
Míriam, 19 anys

Tècnica en vídeo discjòquei i so

Grau superior 

Què s’hi estudia?
Planificació de la càmera en audiovisuals. Presa 
d'imatge audiovisual. Projectes d'il·luminació. 
Luminotècnia. Control de la il·luminació. Pro-
jectes fotogràfics. Presa fotogràfica. Tractament 
fotogràfic digital. Processos finals fotogràfics. 
Enregistrament i edició de reportatges audiovisuals. 
Projecte d'il·luminació, captació i tractament 
d'imatge. Formació i orientació laboral. Formació 
en centres de treball.

De què es treballa?
Operador/a de càmera de cine, vídeo i televisió. 
Ajudant de càmera. Reporter/a d'ENG (electro-
nics news gathering). Il·luminador/a de televisió. 
Ajudant d'il·luminació. Responsable d'il·lumi-
nació d'espectacles en viu. Luminotècnic/a 
d'espectacles en viu. Tècnic/a de taules de 
control d'il·luminació en espectacles. Fotògraf/a. 
Reporter/a gràfic/a. Retocador/a de fotografia 
digital. Supervisor/a de sistemes digitals i vecto-
rials d'imatge.

On es treballa?
En l'àmbit de la captació, l'enregistrament 
d'imatges i la il·luminació en productores de 
cinema i vídeo i en emissores de televisió, així 
com en empreses dedicades a la il·luminació de 
tota classe d'espectacles i esdeveniments i també 
en empreses dedicades a l'elaboració, generació 
i tractament digital d'imatges fotogràfiques.

On s’estudia a Terrassa?
Institut Santa Eulàlia (Campus Professional 
Vallparadís).

Tècnic/a superior en il·luminació,  
captació i tractament d'imatge

Grau superior 

Què s’hi estudia?
Planificació de la realització en cinema i vídeo.
Processos de realització en cinema i vídeo. Plani-
ficació de la realització en televisió. Processos de 
realització en televisió. Planificació del muntatge 
i la postproducció d’audiovisuals. Realització 
del muntatge i la postproducció d’audiovisuals. 
Planificació de la regidoria d’espectacles i esde-
veniments. Processos de regidoria d’espectacles 
i esdeveniments. Mitjans tècnics audiovisuals 
i escènics. Projecte de realització de projectes 
d’audiovisuals i espectacles. Formació i orienta-
ció laboral. Empresa i iniciativa emprenedora. 
Formació en centres de treball.

De què es treballa?
Ajudant/a de direcció en cinema, de realitza-
ció de vídeo, de televisió. responsable d'àrea 
d'audiovisuals. Muntador/a de vídeo. Editor/a 
muntador/a de vídeo. Cap de regidoria. 
Regidor/a d'espectacles en viu, o d'esdeveni-
ments o de parets.

On es treballa?
En el sector de la producció i realització de pro-
grames audiovisuals (cinema, vídeo, multimèdia, 
televisió, ràdio i nous mitjans de comunicació) 
així com en la producció i realització d'espec-
tacles (arts escèniques, produccions musicals i 
esdeveniments).

On s’estudia a Terrassa? 
Institut Santa Eulàlia (Campus Professional 
Vallparadís).

Tècnic/a superior en realització  
de projectes audiovisuals  
i espectacles
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Grau superior 

Què s’hi estudia?
Planificació de projectes audiovisuals, d'espec-
tacles i/o esdeveniments. Gestió de projectes 
de cinema, vídeo i multimèdia, de projectes 
d’espectacles i esdeveniments i projectes de 
televisió i ràdio. Recursos expressius audiovisu-
als i escènics. Administració i promoció. Eines 
informàtiques. Projecte de producció. Mitjans 
tècnics audiovisuals i escènic. Formació i orien-
tació laboral. Empresa i iniciativa emprenedora. 
Formació en centres de treball.

De què es treballa?
Ajudant/a de producció de cinema, de vídeo,  
de televisió, d'animació, de multimèdia i de  
ràdio. Cap de producció d'espectacles en viu  
i esdeveniments. Ajudant/a de producció  
d'espectacles en viu i esdeveniments. Gerent  
de companyia.

On es treballa?
En el sector de la producció de tot tipus de pro-
grames audiovisuals (cinema, vídeo, multimèdia, 
televisió, ràdio i nous mitjans de comunicació) 
així com en la producció d'espectacles (arts escè-
niques, produccions musicals i esdeveniments).

On s’estudia a Terrassa? 
Institut Santa Eulàlia (Campus Professional 
Vallparadís).

Tècnic/a superior en producció
d'audiovisuals i espectacles

Imatge  
personal

PFI 

Què s’hi estudia?
Estètica: Higiene facial, manicures, pedicures, 
depilació, maquillatge d'ocasió (dia, nit i núvia), 
anatomia i cosmetologia i anglès professional.
Perruqueria: Higiene capil·lar, coloració per-
manent i semipermanent, brussing (assecador 
de mà), marcat de cabells (rul·los, ones, etc.), 
recollits i pentinats de festa.

De què es treballa?
Auxiliar de perruqueria. Depilador/a. Ajudant/a de 
manicur/a. Pedicur/a. Ajudant/a de maquillatge.

On es treballa?
En centres de bellesa, perruqueries i centres 
d'estètica d'hotels, gimnasos, geriàtrics  
i balnearis. 

On s’estudia a Terrassa?
Escola Vilamanyà i Institut Terrassa.

Auxiliar en imatge personal:  
perruqueria i estètica 

Grau mitjà 

Què s’hi estudia?
Disseny de personatges i organització del treball. 
Fabricació de pròtesis per a la caracterització. 
Postisseria. Maquillatge de caracterització. Ma-
quillatge amb efectes especials. Transformacions 
del cabell per a la caracterització. Administració, 
gestió i comercialització de la petita empresa. 
Materials i productes per a la caracterització. 
Processos audiovisuals i espectacles. Anatomofi-
siologia humanes bàsiques. Formació i orienta-
ció laboral. Formació en centres de treball.

De què es treballa?
Maquillador/a d'efectes especials. 
Caracteritzador/a de personatges. Fabricació de 
postissos i d'elements per a la caracterització.

On es treballa?
En televisió, teatre, cinema, publicitat, etc.

On s’estudia a Terrassa?
Escola Vilamanyà.

Tècnic/a  
en caracterització

Grau mitjà 

Què s’hi estudia?
Tècniques d'higiene facial i corporal. Maquillatge. 
Depilació mecànica i descoloració del borrissol. 
Estètica de mans i peus. Tècniques d'ungles 
artificials. Anàlisi estètica. Activitats en cabina 
d'estètica. Imatge corporal i hàbits saludables. 
Cosmètics per a estètica i bellesa. Perfumeria i 
cosmètica natural. Màrqueting i venda en imatge 
personal. Formació i orientació laboral. Em-
presa i iniciativa emprenedora. Anglès tècnic. 
Síntesi. Formació en centres de treball.

De què es treballa?
Tècnic/a esteticista en centres de bellesa i gabi-
nets d'estètica. Maquillador/a. Tècnic/a d'ungles 
artificials. Tècnic/a en depilació. Tècnic/a en 
manicura i pedicura. Recepcionista en empreses 
estètiques. Demostrador/a d'equips, cosmètics 
i tècniques estètiques. Agent comercial en 
empreses del sector. Assessor/a i venedor/a en 
perfumeries i drogueries. 

On es treballa?
En el sector serveis d'estètica i perruqueria, i en 
general en establiments relacionats amb la ven-
da de productes d'imatge personal, tot exercint 
tasques d’execució de maquillatge social, depila-
ció mecànica, tractaments d'higiene, hidratació 
facial i corporal, estètica de mans i peus, asses-
sorament de perfums i cosmètica natural.

On s’estudia a Terrassa? 
Institut Terrassa i Escola Vilamanyà.

Tècnic/a en estètica  
i bellesa
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Grau mitjà 

Què s’hi estudia?
Pentinats i recollits. Coloració capil·lar. Cos-
mètica per a perruqueria. Tècniques de tall del 
cabell. Canvis de forma permanent del cabell. 
Perruqueria i estilisme masculí. Anàlisi capil·lar. 
Estètica de mans i peus. Imatge corporal i hàbits 
saludables. Màrqueting i venda en imatge per-
sonal. Formació i orientació laboral. Empresa i 
iniciativa emprenedora. Anglès tècnic. Síntesi. 
Formació en centres de treball.

De què es treballa?
Perruquer/a. Barber/a. Tècnic/a en coloraci-
ons capil·lars. Tècnic/a en canvis de forma del 
cabell. Tècnic/a en tall de cabell. Tècnic/a en 
postisseria. Tècnic/a en manicura. Tècnic/a en 
pedicura. Tècnic/a o agent comercial d'empre-
ses del sector. Recepcionista en empreses de 
perruqueria. Demostrador/a d'equips, cosmètics 
i tècniques de perruqueria.

On es treballa?
En perruqueries, departaments de perruque-
ria de televisions, teatres, cinema, hospitals, 
residències geriàtriques, passarel·les de moda, 
serveis funeraris, etc.

On s’estudia a Terrassa? 
Institut Terrassa i Escola Vilamanyà.

Tècnic/a en perruqueria
i cosmètica capil·lar

Grau superior 

Què s’hi estudia?
Aparells d’estètica. Massatge estètic. Estètica 
hidrotermal. Depilació avançada. Drenatge estètic 
i tècniques de pressió. Micropigmentació. Pro-
cessos fisiologics i d’higiene en imatge personal. 
Dermoestètica. Tractaments d’estètica integrals. 
Cosmetologia aplicada a l'estètica integra i el ben-
estar. Projecte d’estètica integral i del benestar. 
Formació i orientació laboral. Empresa i iniciativa 
emprenedora. Formació en centres de treball.

De què es treballa?
Esteticista. Director/a tècnic/a en empreses d'estè-
tica, àrees d'imatge personal i balnearis.Tècnic/a 
en tractaments estètics integrals. Especialista en 
tècniques d'hidroestètica. Tècnic/a en micropig-
mentació. Tècnic/a en depilació mecànica i avan-
çada. Tècnic/a en aparells d'estètica. Especialista 
en bronzejat mitjançant radiació ultraviolada. 
Tècnic/a en massatges estètics. Tècnic/a en drenat-
ge limfàtic estètic. Treballador/a qualificat/ada en 
centres de medicina i cirurgia estètica. Tècnic/a 
comercial. Assessor/a en estètica i cosmètica. 

On es treballa?
En instituts i salons de bellesa, balnearis, 
clíniques de medicina estètica, centres de 
massatge, hospitals, centres geriàtrics, serveis 
funeraris i assessorament en tractaments i pro-
ductes cosmètics. En les àrees de tractaments, 
hidrotermal, pigmentació, depilació, massatge i 
drenatge, assessorament cosmètic, etc.

On s’estudia a Terrassa?
Institut Terrassa i Escola Vilamanyà.

Tècnic/a superior  
en estètica integral i benestar

Grau superior 

Què s’hi estudia?
Assessoria cosmètica i estètica. Disseny d’imatge 
integral. Assessorament en els canvis de forma de 
cabells. Estilisme al vestir. Protocol i organització 
d’esdeveniments. Usos socials. Imatge personal i 
comunicació. Imaatge corporativa. Administració, 
gestió i comercialització en la petita empresa. Pro-
jecte d’assessoria d’imatge personal i corporativa. 
Formació i orientació laboral. Empresa i iniciativa 
emprenedora. Formació en centres de treball.

De què es treballa?
Director/a tecnicoartístic/a en produccions 
audiovisuals, escèniques i de moda. Tècnic/a de 
protocol i cerimonial en institucions públiques 
i privades. Expert/a en etiqueta i usos socials. 
Assessor/a i consultor/a d'estilisme en el vestir. 
Assessor/a d'estils i tendències, o d'imatge en 
mitjans audiovisuals i de moda o en comerços de 
vestuari i complements. Assessor/a i consultor/a 
d'imatge corporativa. Tècnic/a especialista en 
gabinets de relacions públiques. Director/a 
de gabinet d'assessoria d'imatge. Consultor/a i 
assessor/a de protocol i organització d'actes i es-
deveniments.Assessor/a en la compra de vestuari 
complements, regals i cosmètics.

On es treballa?
En empreses de perruqueria i instituts de bellesa, 
empreses d’assessoria d’imatge personal, corpo-
rativa i pública. Clíniques de medicina estètica, 
publicitat, televisió i cinema.

On s’estudia a Terrassa?
Escola Vilamanyà.

Tècnic/a superior en assessoria 
d'imatge personal i corporativa

Grau superior 

Què s’hi estudia?
Planificació i projectes. Caracterització de 
personatges. Maquillatge professional. Efectes 
especials a través del maquillatge. Creació de 
pròtesis facials i corporals. Perruqueria per carac-
terització. Postisseria. Disseny digital de perso-
natges 2D i 3D. Disseny gràfic aplicat. Productes 
de caracterització i maquillatge. Formació i 
orientació laboral. Empresa i iniciativa empre-
nedora. Projecte de caracterització i maquillatge 
professional. Formació en centres de treball.

De què es treballa?
Caracteritzador/a. Cap de maquillatge per a 
mitjans audiovisuals i activitats i actuacions 
escèniques. Perruquer/a per a caracterització. 
Maquillador/a per a mitjans audiovisuals i 
activitats i actuacions escèniques. Postisser/a. 
Cap de caracterització. Cap de perruqueria per 
a espectacles i mitjans audiovisuals. Especialista 
en pròtesis i efectes especials de caracterització. 
Dissenyador/a de personatges de caracterització.

On es treballa?
En empreses dedicades a projectes de caracterit-
zació per a produccions audiovisuals i escèniques, 
en tallers i estudis de caracterització i maquillatge 
professional. En les àrees de fabricació de postis-
sos, perruques i pròtesis de caracterització.

On s’estudia a Terrassa?
Escola Vilamanyà.

Tècnic/a superior en caracterització 
i maquillatge professional



Informàtica i  
comunicacions

Grau mitjà 

Què s’hi estudia?
Xarxes locals. Muntatge i manteniment d'equips. 
Aplicacions ofimàtiques. Serveis de xarxa. Apli-
cacions web. Empresa i iniciativa empresarial. 
Sistemes operatius mono lloc. Sistemes opera-
tius en xarxa. Seguretat informàtica. Formació i 
orientació laboral. Formació en centres de treball. 
Anglès tècnic. Síntesi. Empresa i iniciativa 
emprenedora.

De què es treballa?
Tècnic/a d’instal·lació i reparació d’equips infor-
màtics. Tècnic/a en muntatge i manteniment de 
sistemes informàtics en entorns monousuari i 
multiusuari. Tècnic/a en manteniment de serveis 
d'internet. Tècnic/a en manteniment d'aplica-
cions web. Tècnic/a en manteniment de xarxes 
d'àrea local. Tècnic/a en vendes de TIC per a 
sectors industrials. Reparador/a de perifèrics 
de sistemes microinformàtics. Comercial de 
microinformàtica. Operador/a de teleassistència. 
Operador/a de sistemes.

On es treballa?
En empreses en diversos sectors d'activitat 
econòmica, en el departament d'informàtica o 
de processament de dades, departament tècnic, 
etc.; en empreses proveïdores/distribuïdores de 
serveis informàtics, en el sector de serveis a les 
empreses; en empreses de comunicacions;  
en empreses proveïdores de serveis d'internet.

On s’estudia a Terrassa? 
Institut Nicolau Copèrnic i Salesians – Terrassa.

Tècnic/a en sistemes  
microinformàtics i xarxes

Grau superior

Què s’hi estudia?
Implantació de sistemes operatius. Planificació  
i administració de xarxes. Fonaments de ma-
quinari. Programació bàsica. Gestió de base de 
dades. Llenguatges de marques i sistemes de 
gestió d'informació. Administració de sistemes 
operatius. Serveis de xarxa i internet. Implan-
tació d'aplicacions web. Administració de 
sistemes gestors de bases de dades. Seguretat i 
alta disponibilitat. Projecte d'administració de 
sistemes informàtics en xarxa. Empresa i inicia-
tiva emprenedora. Formació i orientació laboral. 
Formació en centres de treball. 

De què es treballa?
Tècnic/a en manteniment de sistemes informà-
tics. Tècnic/a en informació i assessorament 
en sistemes i aplicacions informàtiques. Cap 
d'explotació de sistemes informàtics en petites 
i mitjanes empreses. Administrador/a de xarxa 
local. Responsable d'informàtica. Tècnic/a en 
serveis d'internet, en serveis de missatgeria 
electrònica. Personal de suport tècnic. Tècnic/a 
de teleassistència. Tècnic/a en administració de 
base de dades. Tècnic/a de xarxes. Supervisor/a 
de sistemes. Tècnic en serveis de comunicaci-
ons. Tècnic/a en entorns web.

On es treballa?
A l’àrea d’informàtica d’entitats amb sistemes 
per a la gestió de dades i infraestructura de 
xarxes (intranet, internet i extranet).

On s’estudia a Terrassa? 
Institut Nicolau Copèrnic.

Tècnic/a superior en administració  
de sistemes informàtics en xarxa
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Estic fent una estada  
de pràctiques professionals a 

Bèlgica, després d’haver  
guanyat una beca  

de formació professional.  
Això és tot un premi!

Abril, 25 anys

Tècnica superior en desenvolupament  
d’aplicacions per a webs (Formació Dual)
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Què s’hi estudia?
Instal·lació i actualització de sistemes operatius. 
Explotació de les funcionalitats del sistema 
microinformàtic. Instal·lació i configuració dels 
nodes d'una xarxa d'àrea local. Verificació i re-
solució d'incidències en una xarxa d'àrea local. 
Instal·lació i configuració d'aplicacions informà-
tiques. Assistència d'usuaris en l'ús d'aplicacions 
ofimàtiques i de correu electrònic. Elaboració de 
documents de text. Elaboració de fulls de càlcul. 
Elaboració de presentacions. Elaboració i modi-
ficació d'imatges o altres elements gràfics.

De què es treballa?
Facilitar a l'usuari la utilització de paquets infor-
màtics de propòsit general i aplicacions específi-
ques. Instal·lar i configurar el programari base en 
sistemes microinformàtics. Instal·lar, configurar i 
mantenir paquets informàtics de propòsit general 
i aplicacions específiques. Instal·lar, configurar 
i verificar els elements de la xarxa local segons 
procediments establerts.

On es treballa?
Desenvolupa la seva activitat professional en 
empreses o entitats públiques o privades, tant 
per compte propi com per compte d'altri, de 
qualsevol mida i sector productiu, que disposin 
d'equips informàtics per a la seva gestió.

On s’estudia a Terrassa? 
Serveis de Formació Empresarial Egara, S.L.U.
Requisit d’accés, nivell 2. Graduat en ESO o equiva-
lent; o superació de proves d’accés.

Sistemes microinformàtiques

CP

Què s’hi estudia?
Creació de pàgines web amb el llenguatge de 
marques. Elaboració de fulls d'estil. Elaboració 
de plantilles i formularis. Programació amb 
llenguatges de guió en pàgines web. Proves de 
funcionalitats i optimització de pàgines web. 
Publicació de pàgines web.

De què es treballa?
Construir pàgines web. Integrar components de 
programari en pàgines web. Publicar pàgines 
web.

On es treballa?
Desenvolupa la seva activitat professional, tant 
per compte propi com per compte d'altri, en 
empreses o entitats públiques o privades de 
qualsevol mida que disposin d'una infraestruc-
tura de xarxes intranet, internet o extranet a 
l'àrea de desenvolupament del departament 
d'informàtica.

On s’estudia a Terrassa? 
Serveis de Formació Empresarial Egara, S.L.U.,
Actiuhumà, SL i Cecot Formació.
Requisit d’accés, nivell 2. Graduat en ESO o equiva-
lent; o superació de proves d’accés.

Confecció i publicació  
de pàgines web

Grau superior 

Què s’hi estudia?
Sistemes informàtics. Bases de dades. Programa-
ció. Llenguatges de marques i sistemes de gestió 
d'informació. Entorns de desenvolupament. Accés 
dades. Desenvolupament d'artificis. Programa-
ció multimèdia i dispositius mòbils. Programació 
de serveis i processos. Sistemes de gestió empre-
sarial. Projecte de desenvolupament d'aplicaci-
ons per a web. Formació i orientació laborals. 
Empresa i iniciativa emprenedora. Formació en 
centres de treball.

De què es treballa?
Tècnic/a en desenvolupament d'aplicacions infor-
màtiques per a gestió empresarial i de negocis.  
Tècnic/a en desenvolupament d'aplicacions 
informàtiques de propòsit general i en l'ambit de 
l'entreteniment i de la informàtica mòbil.

On es treballa?
En empreses o entitats públiques o privades, 
per compte propi o d'altri, en diversos àmbits 
de l'àrea de desenvolupament d'aplicacions in-
formàtiques multiforma. En entorns d'internet, 
extranet i intranet, en la implantació i adaptació 
de sistemes de planificació de recursos empresa-
rials i de gestió de relació amb clients.

On s’estudia a Terrassa? 
Institut Nicolau Copèrnic.

Tècnic /a superior en desenvolupament 
d'aplicacions multiplataforma

Grau superior 

Què s’hi estudia?
Sistemes informàtics. Bases de dades. Progra-
mació. Llenguatges de marques i sistemes de 
gestió d'informació. Entorns de desenvolupament. 
Desenvolupament de webs en entorn client i 
en entorn servidor. Desplegament d'aplicaci-
ons web. Disseny d'interfícies web. Projecte de 
desenvolupament d'aplicacions per a web. For-
mació i orientació laborals. Empresa i iniciativa 
emprenedora. Formació en centres de treball.

De què es treballa?
Programador/a de webs. Programador/a mul-
timèdia. Desenvolupador/a d'aplicacions per a 
webs.

On es treballa?
En empreses o entitats públiques o privades, per 
compte propi o d'altri, en l'àrea de desenvolupa-
ment d'aplicacions informàtiques relacionades 
amb entorns per a webs (intranet, extranet i 
Internet).

On s’estudia a Terrassa? 
Institut Nicolau Copèrnic.

Tècnic /a superior en desenvolupament  
d'aplicacions per a webs
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Què s’hi estudia?
Elaboració de documents web mitjançant llen-
guatges de marques. Desenvolupament i reutilit-
zació de components del programari i multimè-
dia mitjançant llenguatges de guió. Aplicació de 
tècniques d'usabilitat i accessibilitat a l'entorn 
client. Desenvolupament d'aplicacions web a 
l'entorn servidor. Accés a dades en aplicacions 
web de l'entorn servidor. Desenvolupament 
d'aplicacions web distribuïdes. Implantació 
d'aplicacions web en entorns internet, intranet 
i extranet.

De què es treballa?
Aplicació de tècniques d'usabilitat i accessibilitat a 
l'entorn client. Desenvolupar elements progra-
mari a l'entorn client. Implementar, verificar i 
documentar aplicacions web en entorns Internet, 
intranet i extranet.

On es treballa?
Desenvolupa la seva activitat professional en 
empreses o entitats públiques o privades de 
qualsevol mida que disposen d'infraestructura 
de xarxes d'intranet, internet o extranet a l'àrea 
de desenvolupament del departament d'infor-
màtica, exercint el seu treball tant per compte 
propi com per compte d'altri.

On s’estudia a Terrassa? 
Estudem JBF, S.L.
Requisit d’accés, nivell 3. Batxillerat o equivalent,  
o superació de proves d’accés.

Desenvolupament d’aplicacions  
amb tecnologia web

Instal·lació i  
manteniment

Grau mitjà 

Què s’hi estudia?
Tècniques de fabricació. Tècniques d'unió i mun-
tatge. Electricitat i automatismes elèctrics. Au-
tomatismes pneumàtics i hidràulics. Muntatge i 
manteniment mecànic. Muntatge i manteniment 
elèctric/electrònic. Muntatge i manteniment de 
línies automatitzades. Formació i orientació la-
boral. Empresa i iniciativa emprenedora. Anglès 
tècnic. Síntesi. Formació en centres de treball.

De què es treballa?
Muntador/a industrial. Muntador/a d'equips 
elèctrics. Muntador/a d'equips electrònics.  
Mantenidor/a de línia automatitzada. 
Muntador/a de béns d'equip. Muntador/a  
d'automatismes pneumàtics i hidràulics. Instal-
lador/a electricista industrial. Electricista de 
manteniment i reparació d'equips de control, 
mesura i precisió. Mecànic/a de manteniment.

On es treballa?
En empreses, majoritariament privades, dedica-
des al muntatge i al manteniment o instal·lacions 
de maquinària, equip industrial i línies automatit-
zades, bé per compte propi o aliè.

On s’estudia a Terrassa?
Institut Santa Eulàlia.

Tècnic/a en manteniment  
electromecànic 

Grau mitjà 

Què s’hi estudia?
Màquines i equips tèrmics. Tècniques de mun-
tage d'instal·lacions. Instal·lacions elèctriques 
i automatismes. Configuració d'instal·lacions 
calorífiques. Muntatge i manteniment d'ins-
tal·lacions d'aigua. Muntatge i manteniment 
d'instal·lacions d'energia solar. Muntatge i man-
teniment d'instal·lacions de gas i combustibles 
líquids. Formació i orientació laboral. Empresa 
i iniciativa emprenedora. Anglès tècnic. Síntesi. 
Formació en centres de treball.
 
De què es treballa?
Instal·lador/a frigorista ens instal·lacions comer-
cials. Instal·lador/a i mantenidor/a d'equips de 
producció de calor. Instal·lador/a i mantenidor/a 
d'instal·lacions de calefacció i d'aigua calenta  
corrent. Instal·lador/a i mantenidor/a  
d'instal·lacions solars tèrmiques. Instal·lador/a i 
mantenidor/a d'instal·lacions d'aigua.  
Instal·la-dor/a i mantenidor/a d'instal·lacions  
de gas i combustibles líquids.

On es treballa?
En indústries de muntatge i manteniment 
d'instal·lacions tèrmiques i de fluids, relacio-
nades amb els subsectors de la calefacció, les 
instal·lacions solars tèrmiques per a la produc-
ció d'aigua calenta sanitària i gasos, en el sector 
industrial i d'edificació i obra civil.

On s’estudia a Terrassa?
Institut Santa Eulàlia.

Tècnic/a en instal·lacions  
de producció de calor

Grau mitjà 

Què s’hi estudia?
Màquines i equips tèrmics. Tècniques de mun-
tatge d'instal·lacions. Instal·lacions elèctriques i 
automatismes. Configuració d'instal·lacions de 
fred i de climatització. Muntatge i manteniment 
d'equips de refrigeració comercial. Muntatge 
i manteniment d'instal·lacions frigorífiques 
industrials. Muntatge i manteniment d'instal·la-
cions de climatització, ventilació i extracció.  
Formació i orientació laboral. Empresa i 
iniciativa emprenedora. Anglès tècnic. Síntesi. 
Formació en centres de treball.
 
De què es treballa?
Instal·lador/a frigorista ens instal·lacions co-
mercials. Mantenidor/a frigorista en instal·la- 
cions comercials. Instal·lador/a frigorista en 
processos industrials. Mantenidor/a frigoris-
ta en processos industrials. Instal·lador/a i 
muntador/a d'equips de climatització, ventilació 
i extracció, xarxes de distribució i equips ter-
minals. Mantenidor/a i reparador/a d'equips de 
climatització, ventilació i extracció, xarxes  
de distribució i equips terminals.

On es treballa?
En empreses de muntatge i manteniment d'ins-
tal·lacions tèrmiques i de fluids, relacionades 
amb els subsectors del fred comercial, del fred 
industrial i de la climatització, tant al sector 
de l'edificació i l'obra civil com en el sector 
industrial.

On s’estudia a Terrassa?
Institut Santa Eulàlia.

Tècnic/a en instal·lacions  
frigorífiques i de climatització
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Grau superior 

Què s’hi estudia?
Sistemes elèctrics i automàtics. Equips i instal-
lacions tèrmiques. Processos de muntatge. 
representació gràfica. Energies renovables i 
eficiència energètica. Gestió del muntatge, de la 
qualitat i del manteniment. Configuració de les 
instal·lacions tèrmiques i de fluids. Manteniment 
d'instal·lacions frigorífiques i de climatització, i  
calorífiques i de fluids. Projecte de manteniment. 
Formació i orientació laboral. Empresa i iniciati-
va emprenedora. Formació en centres de treball.
 
De què es treballa?
Tècnic/a en planificació i programació de pro-
cessos de manteniment d'instal·lacions tèrmi-
ques i de fluids. Cap d'equip de muntadors. Cap 
de manteniment. Tècnic/a en fred industrial. 
Frigorista. Tècnic/a en climatització i extracció, 
Tècnic/a en xarxes i sistemes de distribució de 
fluids. Instal·lador/a i mantenidor/a en calefac-
ció i ACS. Tècnic/a en manteniment d’instal·la-
cions auxiliars per a la producció. Supervisor/a 
de muntatge. Cap d'equip de manteniment.

On es treballa?
En indústries de muntatge i manteniment 
d'instal·lacions tèrmiques i de fluids relacionades 
amb els subsectors de climatització (calefacció, 
refrigeració i ventilació) i producció d'aigua 
calenta sanitària en el sector industrial i en el 
sector d'edificació i obra civil.

On s’estudia a Terrassa?
Institut Santa Eulàlia.

Tècnic/a superior en manteniment 
d'instal·lacions tèrmiques i fluids

Grau superior

Què s’hi estudia?
Gestió de la prevenció. Riscos derivats de les 
condicions de seguretat. Riscos físics ambientals. 
Riscos químics i biològics ambientals. Prevenció 
de riscos derivats de l'organització i la càrrega 
de treball. Emergències. Relacions en l'àmbit de 
treball. Formació i orientació laboral. Formació 
en centres de treball. 

De què es treballa?
Coordinador/a de prevenció. Tècnic/a de  
prevenció. Tècnic/a de seguretat i higiene. 

On es treballa?
En qualsevol sector d'activitat econòmica, en 
general dins l'àrea de prevenció de riscos lligada 
directament al procés de producció de béns i 
serveis, tant en empreses grans com en mitjanes 
o petites, de caràcter públic o privat. També 
pot ubicar-se en empreses de servei mitjanes o 
petites, externes a la indústria.

On s’estudia a Terrassa? 
Institut Terrassa.

Tècnic/a superior en prevenció  
de riscos professionals 

CP

Què s’hi estudia?
Muntatge d'elements i equips d'instal·lacions 
elèctriques de baixa tensió en edificis. Muntatges 
en instal·lacions domòtiques en edificis. Pre-
venció de riscs laborals i mediambientals en les 
operacions auxiliars de muntatge d'instal·lacions 
electrotècniques i de teleco. Caracterització dels 
elements i equips bàsics d'instal·lacions de tele-
comunicació en edificis. Muntatge d'elements i 
equips en instal·lacions de telecomunicació en 
edificis.

De què es treballa?
Realitzar operacions de muntatge d'instal·lacions 
de telecomunicacions. Realitzar operacions de 
muntatge d'instal·lacions elèctriques de baixa 
tensió i domòtiques en edificis.

On es treballa?
Desenvolupa la seva activitat professional en les 
petites, mitjanes i grans empreses, públiques o 
privades, dedicades a realitzar el muntatge, l'ex-
plotació i el manteniment d'instal·lacions solars 
tèrmiques per a la producció d'aigua calenta 
sanitària o per al suport a sistemes de calefacció 
i altres usos.

On s’estudia a Terrassa? 
Foment de Terrassa, S.A. 
Requisit d’accés, nivell 2. Graduat en ESO o equiva-
lent; o superació de proves d’accés.

Muntatge i manteniment d’instal·lacions 
solars tèrmiques

Química

Grau mitjà 

Què s’hi estudia?
Química aplicada. Mostreig i operacions unitàri-
es de laboratori. Proves fisicoquímiques. Serveis 
auxiliars al laboratori. Seguretat i organització  
en el laboratori. Tècniques bàsiques de micro-
biologia i bioquímica. Operacions d'anàlisi 
química. Assajos de materials. Emmagatzematge 
i distribució en el laboratori. Principis de mante-
niment electromecànic. Anglès tècnic. Formació 
i orientació laboral. Empresa i iniciativa empre-
nedora. Síntesi. Formació en centres de treball.
 
De què es treballa?
Auxiliar, operador/a, o tecnic/a de laboratoris 
de química, indústries químiques, alimentàries, 
transformadores, farmacèutiques, matèries 
primeres, sector mediambiental, control de 
qualitat, metal·lúrgia, assajos, formació i inves-
tigació, etc.

On es treballa?
En empreses i laboratoris de diferents sectors, 
on calgui realitzar assajos físics, fisicoquímics, 
químics i microbiològics, i mantenir operatius 
els equips i instal·lacions auxiliars orientats al 
control de qualitat.

On s’estudia a Terrassa? 
Institut Terrassa.

Tècnic/a en operacions  
de laboratori
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Grau mitjà

Què s’hi estudia?
Química aplicada. Serveis auxiliars de procés 
químic. Operacions de procés farmacèutic. 
Dosificació i condicionament de productes 
farmacèutics. Organització, seguretat i ambient 
químic. Instrumentació i control de processos 
químics. Formació i orientació laboral. Formació 
en centres de treball. 

De què es treballa?
Tècnic/a en fabricació de productes farmacèutics.  
Operador/a de control de qualitat.

On es treballa?
En indústries de fabricació de productes farma-
cèutics, fabricació de colorants, fabricació de 
plaguicides, fabricació d'olis essencials i substàn-
cies aromàtiques, fabricació de sabons i altres 
productes de perfumeria i cosmètics i indústria 
d'alimentació.

On s’estudia a Terrassa? 
Institut Terrassa.

Tècnic/a en operacions de fabricació  
de productes farmacèutics

Grau superior 

Què s’hi estudia?
Mostreig i preparació de la mostra. Anàlisi químics. 
Anàlisi instrumental. Assaigs físics. Assaigs 
fisioquímics. Assaigs microbiològics. Assaigs bio-
tecnològics. Qualitat i seguretat en el laboratori. 
Projecte de laboratori d'anàlisi i de control de 
qualitat. Formació i orientació laboral. Formació 
en centres de treball.

De què es treballa?
Tècnic/a de laboratori i de control de qualitat. 
Analista d'investigació i desenvolupament.  
Analista d'aigües. Analista de matèries primeres  
i productes acabats.

On es treballa?
En laboratoris de control de qualitat, laboratoris 
de plantes de tractament d'aigües, laboratoris 
d'investigació i desenvolupament i plantes pilot.

On s’estudia a Terrassa? 
Institut Terrassa.

Tècnic/a superior en laboratori  
d'anàlisi i control de qualitat

Grau superior 

Què s’hi estudia?
Organització i gestió de la fabricació de produc-
tes farmacèutics, biotecnològics i afins. Control 
de qualitat de productes farmacèutics, biotecno-
lògics i afins. Indústria farmacèutica, biotecnolò-
gica i afí: operacions bàsiques, seguretat, regula-
ció i control, àrees i serveis auxiliars. Tècniques 
de producció farmacèutica, biotecnològica i 
afins. Manteniment electromecànic en industries 
de procés. Condicionament i emmagatzematge 
dels productes. Principis de biotecnologia. For-
mació i orientació laboral. Empresa i iniciativa 
emprenedora. Projecte. Formació en centres de 
treball.

De què es treballa?
Encarregat/ada d’operadors de màquines de 
fabricar i acondicionar productes químics. 
Supervisor/a d’àrees de producció i/o planifica-
ció; de condicionament; de seguretat; de servei 
biotecnològic. Cap d’equip de reactor/bioreac-
tor; de processos d’extracció i purificació; sala 
blanca en biotecnologia. Tècnic/a de control. 
Coordinador/a de magatzem.

On es treballa?
En empreses farmacèutiques biotecnològiques i 
afins on desenvoluparan la seva tasca en les àrees 
de producció o condicionament de medicaments 
i productes sanitaris, cosmètics i determinats 
productes alimentaris, formes farmacèutiques i 
afins. Obtenció de productes biotecnològics.

On s’estudia a Terrassa? 
Institut Terrassa.

Tècnic/a superior en fabricació  
de productes farmacèutics, 
biotecnològics i afins

Grau superior 

Què s’hi estudia?
Organització i gestió en indústries químiques. 
Transports de sòlid i fluids. Generació i recupera-
ció d'energia. Operacions bàsiques en la indústria 
química. Reactors químics. Regulació i control 
de procés químic. Manteniment electromecànic 
en indústries de procés. Condicionament i em-
magatzematge de productes químics. Prevenció 
de riscos en indústries químiques. Projecte d'in-
dústries de procés químic. Formació i orientació 
laboral. Formació en centres de treball. 

De què es treballa?
Encarregat/ada de planta química i d'operacions 
de màquines per fabricar, transformar i condici-
onar productes químics. Supervisor/a d'àrea de 
producció d'energia, de serveis auxiliars, o de 
condicionament. Supervisor/a de refineries de 
petroli i gas natural. Cap d'equip en instal·lacions 
de tractament químic. Cap d'equip en magatzems 
en indústries químiques. Cap de parc de tancs en 
indústries químiques. Cap de zona de recepció 
i expedició de matèries i productes químics. 
Supervisor/a de sistemes de control. Supervisor/a 
en plantes de química de transformació. 

On es treballa?
En indústries químiques de diferents sectors 
(refinament de petroli, petroquímica, gasos, pin-
tures, olis, sabons, explosius, etc.) A les àrees de 
producció de plantes químiques, de cogeneració 
d'energia i de serveis auxiliars.

On s’estudia a Terrassa? 
Institut Terrassa.

Tècnic/a superior  
en química industrial
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CP

Què s’hi estudia?
Neteja i desinfecció en laboratoris i indústries 
químiques. Operacions d'emmagatzematge de 
productes químics i relacionats. Operacions 
auxiliars elementals en laboratori i en processos 
de la indústria química i afins.

De què es treballa?
Realitzar operacions auxiliars en laboratori i 
en els processos de la indústria química i afins. 
Realitzar operacions de magatzem de productes 
químics i relacionats. Realitzar operacions de ne-
teja i desinfecció de materials, equips i instal·la-
cions en què s'utilitzin productes químics.

On es treballa?
Aquest professional exerceix la seva activitat en 
indústries químiques, en els àmbits de laborato-
ri, plantes de producció, plantes auxiliars i ma-
gatzems. Opera seguint instruccions de tècnics 
superiors seguint els protocols establerts. 

On s’estudia a Terrassa? 
Cecot Formació.
Requisit d’accés, nivell 1. Sense requisits acadèmics.

Operacions auxiliars i de magatzem  
en indústries i laboratoris químics

CP

Què s’hi estudia?
Tractaments amb calor i esterilització en la 
fabricació de productes farmacèutics i afins. Ús 
de fluids en la fabricació de productes farmacèu-
tics i afins. Seguretat, emergència i prevenció de 
riscos en els processos farmacèutics i afins. Pre-
paracions prèvies a l’inici del condicionament 
de productes farmacèutics i afins. Màquines i 
equips en el procés de dosificació i condiciona-
ment de productes farmacèutics i afins. Resposta 
front a anomalies i desviacions en el condiciona-
ment de productes farmacèutics i afins. Control 
d'equips en el condicionament de productes 
farmacèutics i afins.

De què es treballa?
Condicionar un lot de productes farmacèutics 
i afins. Preparar equips i instal·lacions i operar 
serveis auxiliars per al procés farmacèutic i 
afins. Realitzar reconciliacions i controls en 
processos de condicionament de productes 
farmacèutics i afins. 

On es treballa?
Aquest professional exercirà la seva activitat en 
empreses farmacèutiques i afins on desenvolupa-
rà la seva tasca en l’àrea d’acondicionament de 
formes farmacèutiques i afins tals com cosmè-
tics, perfums, productes dietètics, d’herboriste-
ria, aliments especials i de drogueria.

On s’estudia a Terrassa? 
Cecot Formació.
Requisit d’accés, nivell 2. Graduat en ESO  
o equivalent, o superar proves d’accés.

Operacions de condicionament  
de productes farmacèutics i afins

CP

Què s’hi estudia?
Realitzar totes les operacions del procés de 
fabricació de productes farmacèutics, controlant 
el funcionament, la posada en marxa i parada 
dels equips, en condicions de seguretat, qualitat 
i ambientals establertes, responsabilitzant-se del 
manteniment de primer nivell dels equips.

De què es treballa?
Exercirà la seva activitat en empreses farma-
cèutiques i afins on desenvolupa la seva tasca a 
l’àrea de fabricació de productes farmacèutics 
(formes farmacèutiques).

On es treballa?
Aquest professional exercirà la seva activitat en 
empreses farmacèutiques i afins. En empreses i 
laboratoris de diferents sectors de fabricació de 
productes farmacèutics, fabricació de colorants, 
perfumeria, etc.

On s’estudia a Terrassa? 
Foment de Terrassa, S.A. 
Requisit d’accés, nivell 2. Graduat en ESO o equiva-
lent, o superar proves d’accés.

Elaboració de productes  
farmacèutics i afins 

Sanitat

Grau mitjà 

Què s’hi estudia?
Operacions administratives i documentació 
sanitària. L'ésser humà davant la malaltia.  
Benestar del pacient/client: higiene i moviment. 
Cures bàsiques d'infermeria aplicades a les 
necessitats de l'esser humà. Primers auxilis. 
Higiene del medi hospitalari i neteja de material. 
Suport psicològic al pacient/client. Educació 
per a la salut. Tècniques d'ajuda odontològica/
estomatològica. Relacions en l'equip de treball. 
Formació i orientació laboral. Formació en 
centres de treball. 

De què es treballa?
Tècnic/a auxiliar d'infermeria. Tècnic/a auxiliar 
d'atenció primària. Tècnic/a d'atenció domicili-
ària. Tècnic/a auxiliar d'unitats especials i salut 
mental.

On es treballa?
En hospitals, consultes mèdiques, clíniques den-
tals, centres geriàtrics, centres de salut mental, 
centres de balneoteràpia, centres o hospitals 
de dia, unitats d'atenció sociosanitària d'entitats 
públiques o privades.

On s’estudia a Terrassa? 
Cingle i Escola Edgar.

Tècnic/a en cures  
auxiliars d'infermeria
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Serveis  
socioculturals  
i a la comunitat

Grau mitjà 

Què s’hi estudia?
Organització de l'atenció a les persones en situa-
ció de dependència. Destreses socials. Caracte-
rístiques i necessitats de les persones en situació 
de dependència. Atenció i suport psicosocial. 
Suport a la comunicació. Suport domiciliari. 
Atenció sanitària. Atenció higiènica. Teleassis-
tència. Primers auxilis. Formació i orientació la-
boral. Empresa i iniciativa emprenedora. Anglès 
tècnic. Síntesi. Formació en centres de treball.

De què es treballa?
Assistent/a de persones en situació de depen-
dència en institucions i/o domicilis. Governant/a 
i subgovernant/a de persones en situació de 
dependència en institucions. Auxiliar responsa-
ble de planta de residències de persones grans 
i persones amb discapacitat. Auxiliar d'ajuda 
a domicili. Assistent/a d'atenció domiciliària 
Treballador/a familiar. Auxiliar d'educació 
especial. Assistent/a personal. Teleoperador/a de 
teleassistència.

On es treballa?
En centres residencials de persones grans o amb 
discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, 
en pisos tutelats, centres de dia, centres de 
rehabilitació, centres d'oci i temps de lleure, 
centres d'inserció ocupacional amb persones 
amb discapacitat, serveis d'atenció a domicili i 
domicilis particulars.

On s’estudia a Terrassa? 
Institut Montserrat Roig i Cultura Pràctica.

Tècnic/a en atenció a les persones  
en situació de dependència

Grau superior 

Què s’hi estudia?
Didàctica de l'educació infantil, autonomia 
personal i salut infantil, el joc infantil i la seva 
metodologia, expressió i comunicació, desen-
volupament cognitiu i motor, desenvolupament 
socioafectiu, habilitats socials, intervenció amb 
famílies i atenció a menors amb risc social. 
Projecte d'atenció a la infància. Primers auxilis. 
Formació i orientació laboral. Formació en cen-
tres de treball. Empresa i iniciativa emprenedora.

De què es treballa?
Educador/a infantil de primer cicle d'educació 
infantil, sota la supervisió d'un/a mestre/a. 
Educador/a en institucions i/o en programes es-
pecífics de treball en menors (0-6 anys) en situ-
ació de risc social, seguint les directrius d'altres 
professors. Educador/a en programes o activitats 
d'oci i temps lliure infantil: ludoteques, cases de 
cultura, biblioteques, centres educatius…

On es treballa?
Educador/a infantil en el primer cicle d’educa-
ció infantil, sota la supervisió d’un/a mestre/a. 
Educador/a en institucions i/o en programes 
específics de treball amb infants de 0 a 6 anys en 
situació de risc social. Educador/a en programes 
o activitats d’oci i temps lliure infantil: ludote-
ques, cases de cultura, biblioteques, centres 
educatius, etc.

On s’estudia a Terrassa? 
Institut Montserrat Roig.

Tècnic/a superior  
en educació infantil

Grau superior 

Què s’hi estudia?
Context de la intervenció social. Inserció socio-
laboral. Atenció a les unitats de convivència. 
Mediació comunitària. Suport a la intervenció 
educativa. Promoció de l’autonomia personal. 
Sistemes augmentatius i alternatius de comu-
nicació. Metodologia de la intervenció social. 
Primers auxilis. Habilitats socials. Formació i 
orientació laboral. Empresa i iniciativa emprene-
dora. Projecte d’integració social. Formació en 
centres de treball.

De què es treballa?
Tècnic/a de programes de prevenció i inserció 
social. Educador/a d’equipaments residencials de 
tipus diversos. Treballador/a familiar. Auxiliar de 
tutela. Tècnic/a d’integració social. Educador/a 
d’educació especial. Monitor/a de persones amb 
discapacitat. Tècnic/a de mobilitat bàsica. Media-
dor/a ocupacional i/o laboral. Mediador/a comu-
nitari/ària. Mediador/a intercultural. Tècnic/a en 
ocupació amb suport. Tècnic/a d’acompanyament 
laboral. Monitor/a de rehabilitació psicosocial. 

On es treballa?
En empreses del sector dels serveis a les 
persones: assistencials, educatius, de suport a 
la gestió domèstica i psicosocials, i en el sector 
dels serveis a la comunitat: atenció psicosocial 
a col·lectius i persones en desavantatge social, 
mediació comunitària, inserció ocupacional i 
laboral i promoció d’igualtat d’oportunitats.

On s’estudia a Terrassa? 
Institut Montserrat Roig.

CP

Què s’hi estudia?
Característiques i necessitats d'atenció higienico-
sanitària de les persones dependents. Admi-
nistració d'aliments i tractaments a persones 
dependents al domicili. Millora de les capacitats 
físiques i primers auxilis per a les persones 
dependents. Suport a les gestions quotidianes. 
Interrelació, comunicació i observació amb la 
persona dependent i el seu entorn. Manteni-
ment, neteja i organització del domicili.

De què es treballa?
Ajudar en l'àmbit sociosanitari al domicili de 
persones amb necessitats especials de salut físi-
ca, psíquica i social. Aplicar les estratègies i els 
procediments més adequats per mantenir  
i millorar la seva autonomia personal i les seves 
relacions amb l'entorn. Desenvolupar interven-
cions d'atenció psicosocial o física domiciliària. 
Desenvolupar les activitats relacionades amb la 
gestió i funcionament de la unitat de convivència.

On es treballa?
En general, podrà exercir la seva activitat en 
l'organització, execució i control de les activitats 
d'atenció sociosanitària directa a les persones i 
al seu entorn al domicili. En concret podrà ser 
contractat/da per: administracions públiques, 
fonamentalment municipals i autonòmiques. 

On s’estudia a Terrassa? 
Actiuhumà, SL.
Requisit d’accés, nivell 2. Graduat en ESO o equiva-
lent, o superar proves d’accés.

Tècnic/a superior  
en integració social

Atenció sociosanitària  
a persones al domicili
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CP

Què s’hi estudia?
Suport a la recepció i acollida en institucions de 
persones dependents. Suport en l'organització 
d'activitats per a persones dependents en institu-
cions. Intervenció en l'atenció higienicoalimen-
tària i sociosanitària en institucions. Animació 
social de persones dependents. Manteniment 
i millora de les activitats diàries de persones 
dependents. Tècniques de comunicació amb 
persones dependents en institucions.

De què es treballa?
Atendre persones dependents en l'àmbit socio-
sanitari a la institució on es desenvolupi la seva 
actuació, aplicant les estratègies dissenyades per 
l'equip interdisciplinari competent i els procedi-
ments per mantenir i millorar la seva autonomia 
personal i les seves relacions amb l'entorn. Pre-
parar i recolzar les intervencions d'atenció a les 
persones i al seu entorn en l'àmbit institucional 
indicades per l'equip interdisciplinari. Desenvo-
lupar intervencions d'atenció física/sociosanità-
ria/psicosocial dirigides a persones dependents 
en l'àmbit institucional. 

On es treballa?
Cuidador/a de minusvàlids físics, psíquics i 
sensorials. Cuidador/a de persones dependents 
en institucions. Gericultor/a.

On s’estudia a Terrassa? 
Actiuhumà, S.L.
Requisit d’accés, nivell 2. Graduat en ESO o equiva-
lent, o superar proves d’accés.

Atenció sociosanitària a persones 
dependents en institucions socials

PFI

Què s’hi estudia?
Materials tèxtils i descripció de tècniques i 
processos de confecció. Coneixement d'eines, 
màquines i equips de confecció industrial i a 
mida. Patronatge base. Retocs en peces de vestir. 
Posada a punt d'eines bàsiques. Tècniques de 
descosit i prova de peces. Adaptacions i persona-
litzacions en peces de vestir. Llengua, matemàti-
ques i tecnologies. Formació i orientació laboral.

De què es treballa?
Cosidor/a a mà i a màquina. Modista de retocs i 
remuntes. Operàri/a de confecció. Operari/a de 
modisteria.

On es treballa?
En empreses o entitats que disposin d'equips 
relacionats amb el món de la roba, moda i tèxtil. 
Empreses dedicades a la comercialització i mun-
tatge, i d'altres de teixits i retocs de roba.

On s’estudia a Terrassa? 
Institut Terrassa.

Tèxtil,  
confecció  
i pell

Auxiliar de confecció  
en tèxtil i pell

Grau mitjà 

Què s’hi estudia?
Moda i tendències. Patrons. Principis de man-
teniment electromecànic. Matèries tèxtils i pell. 
Tall de materials. Confecció a mida. Confecció 
industrial. Acabats en confecció. Informació i 
atenció al client. Formació i orientació laboral. 
Anglès tècnic. Síntesi. Empresa i iniciativa em-
prenedora. Formació en centres de treball.

De què es treballa?
Confeccionista. Ajudant/a de sastreria i mo-
disteria. Especialista en confecció. Oficial/a de 
confecció. Tallador/a de roba i d’articles tèxtils. 
Operador/a de màquines industrials de cosir 
i brodar. Cosidor/a i lligador/a. Marcador/a i 
tallador/a de peces i articles en tèxtil i pell. 
Planxador/a acabador/a. Operador/a de màqui-
nes d’acabat. 

On es treballa?
En la industria tèxtil i tallers de confecció a  
mida per a la llar, usos industrials, esportius  
i de vestir.

On s’estudia a Terrassa? 
Institut Terrassa.

Tècnic/a en  
confecció i moda

Grau mitjà 

Què s’hi estudia?
Principis de manteniment electromecànic. 
Matèries tèxtils i pell. Tècniques d'aplicació 
d'aprests, d'acabats tèxtils, de preparació i tintura, 
d'estampació, de fabricació de filatura i teles no 
teixides, de teixidoria de calada, de teixidoria 
de punt per recollida, de teixidoria de punt per 
ordit. Formació i orientació laboral. Empresa i 
iniciativa emprenedora. Anglès tècnic. Síntesi. 
Formació en centres de treball. 

De què es treballa?
Operador/a de màquines. Classificador/a. 
Tècnic/a en tints tèxtils i desgreixatge tèxtil. 
Acabador/a. Tècnic/a d'ennobliment tèxtil. 
Preparador/a de dissolucions per a ennobliment 
tèxtil. Teixidor/a de màquines d'ordir. Teixidor/a 
de punt.

On es treballa?
En empreses dedicades a la producció de fils, 
teles no teixides i teixits de calada i de punt 
destinats a la confecció, a tèxtils per a la llar i a 
tèxtils d'ús tècnic. També en empreses l'activitat 
de les quals està dirigida a l'ennobliment de fils, 
teles no teixides, teixits de calada i de punt i 
peces.

On s’estudia a Terrassa? 
Institut Terrassa.

Tècnic/a en fabricació  
i ennobliment de productes tèxtils



59

Grau superior 

Què s’hi estudia?
Mostres d'articles en tèxtil i pell. Processos i 
anàlisi de filatura, de teixits i de teles no teixides. 
Anàlisi de dissenys en tèxtil i pell. Proces-
sos d’ennobliment i estampació en tintura i 
acabament de pells. Disseny tècnic de tèxtils, 
d'acabaments de pells. Projecte de disseny tèc-
nic en tèxtil i pell. Formació i orientació laboral. 
Empresa i iniciativa emprenedora. Formació en 
centres de treball. 

De què es treballa?
Dissenyador/a tècnic/a de filatura, o de gèneres 
de punt, o de teixits de calada i/o fills de fantasia, 
o d'acabaments de pells, o en teixidoria i acaba-
ments de pells. Dissenyador/a tècnic/a de teixits, 
estampats, i/o patronatge i confecció amb CAD-
CAM. Copista de dissenys de catifes, o per a te-
lers. Tècnic/a d'acabament, gravats i estampació 
de pells, de desenvolupament de productes de 
pell. Tècnic/a de control de qualitat de productes 
de materials i articles tèxtils i de pell. Tècnic/a de 
control de qualitat, o en confecció industrial, o 
en fabricació d’articles de pell i cuir.

On es treballa?
En el sector de la filatura, teixidoria i pell, en 
petites, mitjanes i grans empreses, desenvolu-
pant funcions de disseny i desenvolupament de 
productes, anàlisi i control de materials tèxtils i 
de pell, i ajustament de processos.

On s’estudia a Terrassa?
Institut Terrassa.

Tècnic/a superior en disseny tècnic
en tèxtil i pell

PFI

Què s’hi estudia?
Aprendràs a fer les operacions auxiliars de mante-
niment de automòbils, motocicletes, vehicles in-
dustrials, maquinària agrícola i d'obres públiques, 
en les àrees de carrosseria, mecanització bàsica. 
Tècniques bàsiques de mecànica. Tècniques 
bàsiques d'electricitat. Tècniques bàsiques de 
substitució d'elements amovibles. Tècniques 
bàsiques de preparació de superfícies. Materials 
metàl·lics emprats en els vehicles. Metrologia de 
mesures angulars. Operacions de despuntament 
i tall d'elements. Mètodes de soldadura. Norma-
tiva d'ús dels equips de seguretat, salut laboral i 
d'impacte mediambiental aplicables als processos 
de soldadura.

De què es treballa?
Auxiliar de l'àrea de carrosseria. Auxiliar de 
magatzem de recanvis. Operari/ària en empreses 
de substitució de vidres. Auxiliar de l'àrea d'elec-
tromecànica. Operari/ària de taller de mecànica 
ràpida. 

On es treballa?
En empreses de manteniment de motocicletes. 

On s’estudia a Terrassa? 
Centre d'Estudis Tècnics Segle XX.

Auxiliar de reparació  
i manteniment de vehicles lleugers

Transport i  
manteniment  
de vehicles

El  PFI m’ha ajudat a retrobar-me 
amb els estudis i a valorar molt 

positivament la importància  
de seguir per aquest camí.  

Ara faig un cicle formatiu de tèxtil!
Samuel, 20 anys

PFI auxiliar de confecció  
en tèxtil i pell
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Grau mitjà 

Què s’hi estudia?
Elements amovibles. Elements metàl·lics i sintètics. 
Elements fixes. Preparació de superfícies.  
Elements estructurals dels vehicle. Embelliment 
de superfícies. Personalització i decoració de 
vehicles. Mecanitzat bàsic. Anglès tècnic. Síntesi. 
Formació i orientació laboral. Empresa i iniciati-
va emprenedora. Formació en centres de treball.

De què es treballa?
Planxista, reparador/a de carrosseries d'automò-
bils i altres tipus de vehicles. Instal·lador/a de 
llunes i muntador d'accessoris. Pintor/a de car-
rosseries d'automòbils i altres tipus de vehicles. 

On es treballa?
En tallers de reparació i construcció de carrosse-
ries d'automòbils, maquinària agrícola, motoci-
cletes, material ferroviari i aeronaus.

On s’estudia a Terrassa? 
Centre d'Estudis Tècnics Segle XX.

Tècnic/a 
en carrosseria

Grau mitjà 

Què s’hi estudia?
Motors. Sistemes auxiliars del motor. Circuits  
de fluids, suspensió i direcció. Sistemes de trans-
missió i frenada. Circuits electrotècnics bàsics, 
sistemes de càrrega i engegada del vehicle. 
Circuits elèctrics auxiliars del vehicle. Sistemes 
de seguretat i confort. Administració, gestió i 
comercialització en la petita empresa. Tècniques 
de mecanització per al manteniment de vehicles. 
Empresa i iniciativa emprenedora. Anglès tècnic. 
Síntesi. Formació i orientació laboral. Formació 
en centres de treball. 

De què es treballa?
Mecànic/a d'automòbils. Electricista d'automòbils. 
Electromecànic/a d'automòbils. Electricista 
de manteniment i reparació en automoció. 
Mecànic/a de motors i sistemes auxiliars 
d'automòbils i motocicletes. Reparador/a de 
sistemes pneumàtics i hidràulics, de sistemes 
de transmissió i frens, de sistemes de direcció i 
suspensió. Operari/a d'ITV. Electromecànic/a de 
motocicletes. Instal·lador/a d'accessoris. 

On es treballa?
En tallers de reparació d'automòbils, maquinària 
agrícola, motocicletes i vehicles pesants. En em-
preses de lloguer de vehicles, de fabricació de 
vehicles i components de l'automòbil, dedicades 
a la inspecció tècnica de vehicles, a la fabricació, 
venda i comercialització d'equips de comprova-
ció, diagnosi i recanvis de vehicles.

On s’estudia a Terrassa? 
Centre d'Estudis Tècnics Segle XX.

Tècnic/a en electromecànica  
de vehicles automòbils

Grau superior

Què s’hi estudia?
Sistemes elèctrics, i de seguretat i confort. 
Sistemes de transmissió de forces i trens de 
rodatge. Motors tèrmics i els seus sistemes 
auxiliars. Elements amovibles i fixos no estruc-
turals. Preparació i embelliment de superfícies. 
Estructures de vehicles. Gestió del manteniment 
de vehicles industrials i logística associada. 
Administració, gestió i comercialització en la 
petita empresa. Seguretat en el manteniment 
de vehicles industrials. Relacions en l'àmbit de 
treball. Formació i orientació laboral. Formació 
en centres de treball. 

De què es treballa?
Tècnic/a receptor/a i reparador/a de vehicles. 
Mecànic/a de vehicles industrials. Encarregat/
da de taller o de seccions de vehicles indus-
trials. Perit/a taxador/a de vehicles. Cap de 
l'àrea d'electromecànica, o de carrosseria. 
Encarregat/a d'ITV, d'àrea de recanvis, o d'àrea 
comercial.

On es treballa?
En el sector de la construcció i manteniment de 
vehicles, en els subsectors de vehicles pesants, 
tractors, maquinària agrícola, indústries extrac-
tives, i construcció i obres públiques.

On s’estudia a Terrassa? 
Centre d'Estudis Tècnics Segle XX.

Tècnic superior 
en automoció

Ensenyaments  
artístics:  
Arts plàstiques  
i disseny

Grau mitjà 

Què s’hi estudia?
Història de la cultura i de l'art: arts aplicades de 
l'escultura. Dibuix artístic. Dibuix tècnic. Volum. 
Materials i tecnologia. Taller d'ebenisteria. For-
mació i orientació laboral. Formació pràctica en 
empreses, estudis o tallers. Obra final.

De què es treballa?
Història Operacions generals i auxiliars relaci-
onades amb la fabricació de mobiliari. Selecció 
de procediment, la tècnica i els materials més 
adients. Muntatge i acabat de peces. Obres 
pròpies. Aplicació de pàtines i revestiments per 
a l'acabat de peces i muntatge. Manteniment de 
l'equipament tècnic.

On es treballa?
En empreses o tallers relacionats amb: rea-
lització de mobles i objectes de fusta i altres 
materials. Reproducció o recreació d’objectes 
escultòrics. Ornamentació, manteniment i 
rehabilitació del mobiliari. Decorats de caràcter 
efímer i instal·lacions escenogràfiques. Joguines 
de tipologia variada i elements per a la faràn-
dula i l’animació popular. Objectes ornamen-
tals d’ús quotidià: regals d’empresa, plaques 
commemoratives i altres. Elements modulars 
per a ornamentació. Maquetes i prototips per 
a l’arquitectura, l’urbanisme, la indústria, la 
publicitat i el disseny. Conservació i restauració 
del patrimoni artístic.

On s’estudia a Terrassa? 
Escola Municipal d'Art i Disseny  
(Vapor Universitari).

Tècnic/a  
en ebenisteria artística
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Grau superior 

Què s’hi estudia?
Història de l'arquitectura i del seu entorn ambi-
ental. Història de l'interiorisme. Dibuix artístic. 
Dibuix tècnic. Expressió volumètrica. Mitjans 
informàtics i audiovisuals. Projectes i direcció 
d'obres. Tecnologia i sistemes constructius: pro-
jectes i direcció d'obres. Programació d'obres. 
Formació i orientació laboral. Formació pràctica 
en empreses, estudis o tallers. Projecte final. 

De què es treballa?
Comprèn l'activitat de projecció i direcció 
d'obres de decoració (valoració d'aspectes plàs-
tics, artístics, tècnics, organitzatius i econòmics).

On es treballa?
Com a artista autònom o associat a una empresa 
relacionada amb decoració, interiorisme, arqui-
tectura, enginyeria civil o immobiliàries.

On s’estudia a Terrassa? 
Escola Municipal d'Art i Disseny  
(Vapor Universitari).

Disseny d'interiors:  
Tècnic/a superior en projecte  
i direcció d'obres de decoració

Grau superior 

Què s’hi estudia?
Història de l'arquitectura i del seu entorn ambi-
ental. Història de l'arquitectura efímera. Dibuix 
artístic. Dibuix tècnic. Expressió volumètrica.
Mitjans informàtics i audiovisuals. Projectes. 
Projectes: arquitectura efímera. Teoria de 
la imatge publicitària. Tecnologia i sistemes 
constructius: arquitectura efímera. Tecnologia 
i sistemes constructius. Formació i orientació 
laboral. Formació pràctica en empreses, estudis 
o tallers. Projecte final.

De què es treballa?
Tasques relacionades amb: projectes d'arqui-
tectura efímera, projectes d'espais efímers, 
comerços i empreses de serveis, i anàlisi de la 
documentació del camp professional.

On es treballa?
Desenvolupa la seva activitat com a professional 
autònom o com a treballador per compte d’altri, 
associat o integrat en equips de realització 
parcial o total del projecte gràfic interactiu per a 
aplicacions diverses. Pot exercir les seves com-
petències professionals com a creador indepen-
dent o com a realitzador dependent elaborant 
gràficament les idees d’altri integrat en un equip 
multidisciplinari.

On s’estudia a Terrassa? 
Escola Municipal d'Art i Disseny  
(Vapor Universitari).

Tècnic/a superior  
en arquitectura efímera

Grau superior 

Què s’hi estudia?
Història de la imatge gràfica. Tècniques d'ex-
pressió gràfica. Mitjans informàtics. Tècniques 
gràfiques industrials. Projectes de gràfica publici-
tària. Fotografia. Llenguatge audiovisual. Teoria 
de la imatge publicitària. Teoria del disseny 
gràfic. Tipografia. Formació i orientació laboral. 
Formació pràctica en empreses, estudis o tallers. 
Projecte final.

De què es treballa?
Desenvolupament de dissenys de productes 
gràfics, realització de projectes comunicatius 
per a la seva reproducció, execució de propostes 
gràfiques amb diversos mitjans artístics i tècnics, 
creació d'imatges visuals d'acord amb les caracte-
rístiques dels productes o serveis i els seus canals 
comunicatius, anàlisi dels diferents sistemes 
d'informació visual, exercici de la direcció artís-
tica de campanyes publicitàries, organització de 
la producció editorial, i gestió i supervisió de la 
producció en els processos de preimpressió.

On es treballa?
Com a artista autònom o associat en grau divers 
a una empresa relacionada amb el disseny gràfic, 
les arts gràfiques, les relacions públiques, la pro-
moció d'articles diversos, el grafisme editorial, la 
premsa, la publicitat, l'ambientació d'espais, la 
imatge gràfica del producte, la imatge corporati-
va i senyalització i el material didàctic.

On s’estudia a Terrassa? 
Escola Municipal d'Art i Disseny  
(Vapor Universitari).

Disseny gràfic:  
Tècnic/a superior 
en gràfica publicitària

Grau superior 

Què s’hi estudia?
Fonaments de la representació i l'expressió visual. 
Fotografia. Història de la imatge audiovisual i 
multimèdia. Interfícies gràfiques d'usuari. Llen-
guatge de programació. Llenguatge i tecnologia 
audiovisual. Mitjans informàtic. Projectes de 
gràfica interactiva. Projecte integrat. Recursos 
gràfics i tipogràfics. Teoria de la imatge. Forma-
ció i orientació laboral. Formació pràctica en 
empreses, estudis o tallers.

De què es treballa?
Escola Disseny, organització i gestió de projectes 
de gràfica interactiva. Disseny i desenvolupa-
ment web. Creació i producció de continguts 
interactius, accessibilitat, usabilitat i disseny 
d’interfícies. Anàlisi de propostes de projectes 
de gràfica interactiva aplicats a àmbits diferents. 
Col·laboració en l'organització i la supervisió de 
la producció. Col·laborador gràfic en realització 
multimèdia en equips multidisciplinaris.

On es treballa?
Desenvolupa la seva activitat com a professional 
autònom o com a treballador per compte d’altri, 
associat o integrat en equips de realització parcial 
o total del projecte gràfic interactiu per a aplica-
cions diverses. Pot exercir les seves competències 
professionals com a creador independent o com 
a realitzador dependent elaborant gràficament les 
idees d’altri integrat en un equip multidisciplinari.

On s’estudia a Terrassa? 
Escola Municipal d'Art i Disseny  
(Vapor Universitari).

Tècnic/a superior  
en gràfica interactiva



64 65

Oferta d’estudis de  
Formació Professional
per centres. 
Curs 2015/16*
Centres públics 

Escola Municipal la Llar 
(Servei d'educació)
Sant Isidre, 1 | 08221 Terrassa
Tel. 93 788 18 86
llar@terrassa.cat

Arts gràfiques
• PFI Auxiliar d'arts gràfiques i serigrafia.

Institut Cavall Bernat
La Castellassa, s/n | 08227 Terrassa
Tel. 93 785 11 43
a8053251@xtec.cat | www.inscavallbernat.cat

Hoteleria i turisme
• CFGM Cuina i gastronomia. (Formació dual)
• CFGM Serveis en restauració. (Formació dual)
• CFGS Agències de viatges i gestió  

d'esdeveniments.
• CFGS Guia, informació i assistència turístiques.
• CFGS Direcció de cuina. (Formació dual)

Institut Nicolau Copèrnic
Torrent del Batlle, 10 | 08225 Terrassa
Tel. 93 780 75 17
a8034059@xtec.cat
www.copernic.cat

Informàtica i comunicacions**
• CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes. 

(Formació dual)
• CFGS Desenvolupament d'aplicacions  

multiplataforma.
• CFGS Administració de sistemes  

informàtics en xarxa.
• CFGS Desenvolupament d'aplicacions  

per a webs. (Formació dual)

Institut Santa Eulàlia
Av. Santa Eulàlia, 72 | 08223 Terrassa
Tel. 93 731 40 80 / 93 731 40 89
a8043516@xtec.cat | www.santaeulalia.cat

Administració i gestió
• CFGM Gestió administrativa.
• CFGS Administració i finances.
Electricitat i electrònica
• CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques.
• CFGS Sistemes electrotècnics i automatitzats. 
Fabricació mecànica
• CFGS Disseny en fabricació mecànica.
Imatge i so
• 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.
Instal·lació i manteniment
• CFGM Manteniment electromecànic.
• CFGM Instal·lacions de producció de calor. (2x3) 

(Formació dual)
• CFGM Instal·lacions frigorífiques  

i de climatització. (2x3) (Formació dual)
• CFGS Manteniment d'instal·lacions tèrmiques  

i fluids. (Formació dual)  

Institut del Teatre (Escola Superior de 
Tècniques de les Arts de l'Espectacle)
Plaça Didó, 1 | 08221 Terrassa
Tel. 93 788 74 40
it.terrassa@institutdelteatre.cat
www.institutdelteatre.org

• Luminotècnia, maquinària escènica i so  
(CFGS, títol propi no homologat).

Institut Montserrat Roig
Cervantes, 46 | 08221 Terrassa | Tel. 93 733 65 80
iesmontserratroig@xtec.cat
www.xtec.cat/iesmontserratroig

Comerç i màrqueting
• CFGM Activitats comercials.
• CFGS Comerç internacional.
• CFGS Gestió de vendes i espais comercials.
Serveis socioculturals i a la comunitat
• CFGM Atenció a persones en situació  

de dependència. 
• CFGS Educació infantil.
• CFGS Integració social.

 
Institut Terrassa
Rambla d'Ègara, 331 | 08224 Terrassa
Tel. 93 733 04 90
a8030339@xtec.cat | www.iesterrassa.cat

Administració i gestió
• CFGM Gestió administrativa.
• CFGS Administració i finances.
Electricitat i electrònica
• CFGM Instal·lacions de telecomunicacions.
• CFGS Manteniment electrònic.
Imatge Personal
• PFI Auxiliar en imatge personal: perruqueria  

i estètica.
• CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar.
• CFGM Estètica i bellesa.
• CFGS Estètica integral i benestar. 
Instal·lació i manteniment
• CFGS Prevenció de riscos professionals.
Química
• CFGM Operacions de laboratori.
• CFGM Operacions de fabricació de productes 

farmacèutics.
• CFGS Laboratori d'anàlisi i control de qualitat.
• CFGS Química industrial.
• CFGS Fabricació de productes farmacèutics, 

biotecnològics i afins.
Tèxtil, confecció i pell
• PFI Auxiliar de confecció en tèxtil i pell.
• CFGM Fabricació i ennobliment de productes 

tèxtils. (Formació dual) 
• CFGM Confecció i moda. (Formació dual)  

• CFGS Disseny tècnic en tèxtil i pell. (Formació dual) 

Escola Municipal d'Art i Disseny 
(Servei d'educació de l'Ajuntament  
de Terrassa)
Colom, 114 (Edifici Vapor Universitari) 
08222 Terrassa 
Tel. 93 785 00 70 
a8960230@xtec.cat 

Fusta, moble i suro
• PFI-PTT Auxiliar en treballs de fusteria  

i instal·lació de mobles.
Hoteleria i turisme
• PFI-PTT Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis  

de restauració.

Escola Municipal d'Art i Disseny 
Colom, 114 (Edifici Vapor Universitari) 
08222 Terrassa 
Tel. 93 785 00 70 
artidisseny@terrassa.cat 
www.artidisseny.com

Ensenyaments artístics:  
Arts plàstiques i Disseny 
• CFGM Ebenisteria artística. 
• CGFS Projectes i direcció d'obres  

de decoració. (2X3)
• CFGS Arquitectura efímera. (2X3) 
• CFGS Gràfica publicitària. (2X3)
• CFGS Gràfica interactiva. (2X3)

* Aquesta oferta pot estar sotmesa a alguna varia-
ció per part del departament d'Ensenyament. Per 
a més informació consulteu el web www.terrassa.
cat/consellfp
** Aquests cicles es poden cursar en modalitat 
presencial, semipresencial (assistència al 50% de 
les classes, i la resta del curs es fa en modalitat te-
lemàtica) o bé per mòduls professionals o unitats 
formatives soltes.  
Més informació a www.copernic.cat 
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Oferta d’estudis de  
Formació Professional
per centres. 
Curs 2015/16*
Centres privats concertats

Fundació FIAC
Colom, 114 | 08222 Terrassa
Tel. 93 731 18 69
info@fiaccicles.com
www.fiaccicles.com

Administració i gestió
• CFGS Assistència a la direcció. (2x3)
• CFGS Administració i finances. (2x3)
Comerç i màrqueting
• CFGS Comerç internacional. (2x3)
• CFGS Transport i logística. (2x3)
• CFGS Màrqueting i publicitat.  
• CFGS Gestió de vendes i espais comercials. 

Cingle
Ctra. Montcada, 512 | 08223 Terrassa
Tel. 93 783 55 10
cingle@cingle.cat
www.cingle.cat

Sanitat
• CFGM Cures auxiliars d'infermeria.

Joaquima de Vedruna
Ctra. Castellar, 398 | 08227 Terrassa
Tel. 93 786 01 46 
e-mail: a8029611@xtec.cat
www.jvedrunaterrassa.cat

Activitats físiques i esportives
• CFGM Conducció d'activitats fisico-esportives 

en el medi natural.
• CFGS Animació d'activitats físiques 
 i esportives. 

Centre d'Estudis Tècnics Segle XX
Pare Font, 143-157 | 08223 Terrassa
Tel. 93 783 16 70
info@cetseglexx.com
www.cetseglexx.com/cetseglexx.htm 

Transport i manteniment de vehicles 
• PFI Auxiliar de reparació i manteniment  

de vehicles lleugers.
• CFGM Carrosseria.
• CFGM Electromecànica de vehicles automòbils.
• CFGS Automoció.

Cultura Pràctica
Sant Pere, 36 | 08221 Terrassa
Tel. 93 783 25 88
culturapractica@culturapractica.cat
www.culturapractica.cat

Hoteleria i turisme
• PFI Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis  

de restauració. 
• CFGM Serveis en restauració. 
Serveis socioculturals i a la comunitat
• CFGM Atenció a les persones en situació  

de dependència.

Escola Edgar 
Prat de la Riba, 89 | 08222 Terrassa
Tel. 93 785 98 76 
a8038120@xtec.cat / esc-edgar@xtec.cat
www.xtec.cat/esc-edgar

Sanitat
• CFGM Cures auxiliars d'infermeria.

Salesians Terrassa
Maria Auxiliadora, 45 | 08224 Terrassa
Tel. 93 733 60 13
salesians.terrassa@salesians.cat
http://terrassa.salesians.cat

Administració i gestió
• CFGM Gestió administrativa. (Formació dual)
Comerç i màrqueting
• PFI Auxiliar en comerç i atenció al públic.
• CFGM Activitats comercials. (Formació dual)
Electricitat i electrònica
• PFI Auxiliar en muntatges d'instal·lacions  

electrotècniques en edificis.
• CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques 

(Formació dual).
Fabricació mecànica
• CFGM Mecanització. (Formació dual)
Informàtica i comunicacions
• CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes.

Escola Vilamanyà
Pi i Margall, 63-65 | 08224 Terrassa
Tel. 93 789 28 15
ana@escolavilamanya.com
www.escolavilamanya.com
 
Imatge personal
• PFI Auxiliar en imatge personal: perruqueria  

i estètica.
• CFGM Caracterització.
• CFGM Estètica personal i decorativa.
• CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar.
• CFGS Estètica i bellesa.
• CFGS Assessoria d'imatge personal i corporativa.
• CFGS Caracterització i maquillatge  

professional. 

Escola Pia
Camí Fondo, 29-33 | 08221 Terrassa
Tel. 93 788 17 65
http://terrassa.escolapia.cat

Administració i gestió
• PFI Auxiliar en activitats d'oficina i en serveis 

administratius generals.
Comerç i màrqueting
• PFI Auxiliar en vendes, oficina i atenció al públic.

Escola l'Heura del Vallès 
Egara, 16 | 08225 Terrassa
Tel. 93 784 25 25
heura@heura-cet.cat | www.heura.cat

Oferta en Programes de formació i inserció dirigit 
a persones que han tingut o tenen necessitats 
educatives especials per una discapacitat psíquica 
lleugera o moderada.

Comerç i màrqueting
• PFI Auxiliar en vendes, oficina i atenció  

al públic.
Fabricació mecànica
• PFI Auxiliar de mecànica i electricitat.
Fusta, moble i suro
• PFI Auxiliar en treballs de fusteria 
 i instal·lació de mobles.
Hoteleria i turisme
• PFI Auxiliar d'establiments hotelers  

i de restauració.
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Formació Professional  
per a l’ocupació

La formació professional per a l'ocupació és 
un dels subsistemes de formació professional, 
integrat pel conjunt d'instruments i accions que 
tenen per objecte impulsar i estendre entre 
les empreses i les persones treballadores, tant 
desocupades com ocupades, una formació que 
respongui a les seves necessitats de qualificació i 
competitivitat i que contribueixi al desenvolupa-
ment econòmic i a la cohesió social.

Es caracteritza per tenir una oferta d'especiali-
tats formatives molt àmplia en tots els sectors 
econòmics i per oferir la possibilitat de realitzar 
pràctiques professionals en empreses catalanes 
o de l'estranger. 

Podeu trobar tota l'oferta formativa (cursos de 
formació per a l'ocupació) del Servei d'Ocupació 
de Catalunya en l'enllaç següent:
http://www.oficinadetreball.cat/
socfuncions/CercadorCursosSimple.do

Els certificats de professionalitat

El certificat de professionalitat és l'instrument 
d'acreditació oficial de les qualificacions pro-
fessionals en l'àmbit de l'administració laboral. 
Vàlid a tot el territori espanyol, acredita que es 
disposa de les competències per a desenvolupar 
una activitat, i dels coneixements i les habilitats 
per desenvolupar-les de forma correcta d'acord 
amb les exigències del mercat.

Què acredita?
Cada certificat de professionalitat acredita una 
qualificació professional del Catàleg Nacional 
de Qualificacions Professionals i està confi-
gurat per una o més unitats de competència.

La unitat de competència constitueix la unitat 
mínima acreditable i acumulable per obtenir un 
certificat de professionalitat. 

Quines són les vies per obtenir-lo?
- Formació a través de l'Administració laboral: 

superar amb avaluació positiva tots els mòduls 
associats a totes les unitats de competència 
corresponents al certificat de professionalitat.

- Formació a través de l'Administració educati-
va: tenir certificació acadèmica que acrediti 
la superació de tots els mòduls professionals 
associats a les unitats de competència que 
conformin certificat de professionalitat.

- Reconeixement de l'experiència laboral i for-
mació no formal.

Qui els expedeix?
A Catalunya, l'organisme competent per expedir 
i registrar els certificats de professionalitat i les 
acreditacions parcials acumulables és el Servei 
d'Ocupació de Catalunya (SOC), que els expedirà 
a instància de la persona sol·licitant. 
Podeu trobar la informació corresponent als 
certificats de professionalitat a la pàgina web del 
SOC.
http://www.oficinadetreball.cat/socfuncions/
CertificatsProfessionalitat.do

Quins s'homologuen a Terrassa?
A continuació podeu veure l'oferta d'especiali-
tats i el centre on s'atorguen, tots ells a Terrassa.

Formació Integrada

Els títols es poden convertir en certificats de 
professionalitat i a l'inrevés utilitzant com a 
passarel·la les Unitats de Competència definides 
per l'Institut Català de les Qualificacions Profes-
sionals (ICQP) i a nivell estatal per l'INCUAL. (Ins-
tituto Nacional de Cualificaciones Profesionales)
Veure gràfic a sota.

Centres col·laboradors del SOC 
(Servei d’Ocupació de Catalunya)
- Actiuhumà, S.L.
 Joaquim Costa, 34 | Tel. 93 784 15 16 | 93 786 11 84
 www.actiuhuma.com
- Autoescola Matadepera
 Ctra. Montcada, 180, baixos | Tel. 93 783 56 78 

www.autoescolamatadepera.cat

- Foment de Terrassa, S.A.
 Ctra. Martorell, 95 | Tel. 93 789 11 11
 www.terrassa.cat
- Cecot Formació
 Sant Pau, 6 | Tel. 93 736 11 00 
 www.cecotformacio.org
- L'estudem JBF, S.L.
 Cardaire, 28-30 | Tel. 93 731 38 15
 www.lestudem.com
- Serveis de Formació Empresarial  

Egara, S.L.U. 
 Ausias Marc, 9. Local 2 | Tel. 93 733 98 20
 www.egaraformacio.com
- Salesians Terrassa
 Maria Auxiliadora, 45 | Tel. 93 733 60 13
 http://terrassa.salesians.cat
- Cambra Oficial de Comerç i Indústria  

de Terrassa
 Blasco de Garay, 29-49 | Tel. 93 733 98 33
 www.cambraterrassa.es
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Acredita’t

Moltes persones han adquirit les seves compe-
tències professionals en el mateix lloc de treball, 
mitjançant la pràctica, l'experiència professio-
nal i vies no formals de formació. Per tant, són 
persones que tenen les competències, però no 
l'acreditació oficial. Aquest procediment permet 
a les persones que hi participen aconseguir una 
certificació que els pot servir per arribar a obte-
nir un certificat de professionalitat, un títol 
de formació professional o totes dues coses 
i facilita, d'aquesta manera, la seva integració 
laboral, la promoció professional i el reconeixe-
ment social. 

Qui pot accedir al servei? 
• Tenir la nacionalitat espanyola.
• Tenir 20 anys a la fi del termini de la 

preinscripció.
• Justificar, al menys, 3 anys d’experiència 

professional.
• O, haver cursat 300 hores de formació.

En el marc de les mesures flexibilitzadores i 
actuacions en la formació professional, les per-
sones amb experiència laboral i formació prèvia 
que desitgin obtenir un diagnòstic de les seves 
possibilitats formatives i de promoció professio-
nal, i conèixer l'itinerari formatiu i professional 
més adequat per aconseguir una titulació acadè-
mica, poden sol·licitar el servei d'assessorament 
en la formació professional. Així mateix, poden 
sol·licitar el reconeixement acadèmic dels apre-
nentatges que hagin assolit amb l'experiència 
laboral o en activitats socials.

Més informació i canals de comunicació a: 

- Generalitat de Catalunya
 www.gencat.cat/acreditat
- Foment de Terrassa, S.A.  

Ctra. de Martorell, 95 | Tel. 93 789 11 11
- OSOC (Oficina del Servei d'Ocupació  

de Catalunya)  
Edison, 9-15. Terrassa | Tel. 93 733 65 90  
www.oficinadetreball.cat 

- Cecot Formació 
Sant Pau, 6 | Tel. 93 736 11 00  
www.cecotformacio.org

- CIFO del Vallès  
Ctra. N-150, km 15, Mancomunitat Sabadell - 
Terrassa | Tel. 93 736 29 10

- CCOO  
Unió, 23 | Tel. 93 789 12 07

- UGT  
Unió, 23 | Tel. 93 780 93 66

- Directament als centres
- Oficina Virtual de Tràmits

Formació Dual  
a Catalunya 

Actualment un nombre significatiu d’empre-
ses participen en el nou model de formació 
professional dual, fent possible que els alumnes 
puguin compatibilitzar la formació als centres 
educatius amb la formació en entorns laborals 
reals.

Aconseguir la implantació d’aquesta modalitat 
de formació revertirà, sens dubte, en la millora 
de la productivitat i l’ocupació al nostre país. 

És evident que el treball en equip escola-empre-
sa, és més que mai necessari per ambdues parts 
doncs aquesta relació serà profitosa tant per 
l’empresa, que podrà gaudir de personal amb 
un nivell de qualificació més que suficient per 
ser productiu des del primer moment, com pel 
centre que podrà subministrar aquest personal 
amb un perfil professional millor i més proper a 
les necessitats del mercat laboral.

A la ciutat tindrem 15 cicles formatius en forma-
ció dual per el curs 2015/16. 

La Formació Professional Inicial amb model 
dual permet que l'alumne compagini la formació 
al centre docent i l'activitat productiva en una 
empresa relacionada amb la titulació que està 
cursant. Aquesta empresa ha de tenir un acord 
previ amb el centre docent per garantir la millor 
formació. Així, una part dels aprenentatges que 
ara s'obtenen al centre docent, s'obtindran amb 
l'activitat productiva.
 
Aquest nou model permet que les empreses 
incorporin alumnes d'FP inicial mitjançant 
contractes laborals Amb l’objectiu de donar 
resposta a les necessitats del mercat laboral, la 
formació professional dual aposta per augmen-
tar la col·laboració entre els centres de formació 
professional i les empreses, en el procés forma-
tiu dels alumnes.

Des de fa temps moltes empreses han reivindicat 
la necessitat de recuperar el model laboral de 
l’aprenent. Aquest nou model de col·laboració 
entre empresa i escola permet recuperar aquesta 
figura amb molts avantatges i valor afegit doncs 
l’alumne s’incorpora al treball amb un bagatge 
de coneixements adquirits, directament relacio-
nats amb el perfil professional de l’empresa que 
abans no tenia.
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Disseny gràfic: Txell Gràcia / www.txellgracia.com 

col·laboren
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Informació d’utilitat.
Com saber més  
de la Formació  
Professional

• Consell de la Formació Professional  
de Terrassa

 La Rasa, 24 | Tel. 93 739 74 05 
  www.terrassa.cat/consellfp 

www.facebook.com/consellfp
• App d’FP guiafpTRS
• Servei d'Educació
 La Rasa, 24 | Tel. 93 780 35 11
• Foment de Terrassa, S.A. 

Ctra. Martorell, 95 | Tel. 93 789 11 11
• Campus Professional Vallparadís
 Badalona, 1 bis | Tel. 93 784 76 13
• Cecot Formació
 Sant Pau, 6 | Tel. 93 736 11 10
• Als Centres de Formació Professional

• Servei de Joventut i Lleure (Casa Baumann)
 Av. Jacquard, 1 | Tel. 93 784 83 90
 casa.baumann@terrassa.cat
• Web del Departament d'Ensenyament:  

www.gencat.cat/ensenyament
• Mostra de l'Ensenyament - Casa Baumann
• Mapa de recursos per a joves de 16 anys:
 Al web del projecte “Ser Jove després de l'ESO: 

Tutoria d'acompanyament”
 Pots consultar les opcions formatives, laborals i 
 de lleure per a joves al moment de finalitzar l'ESO.  
 www.terrassa.cat/serjovedespreseso
 www.facebook.com/serjovedespreseso
• Cambra Oficial de Comerç i Indústria  

de Terrassa www.cambraterrassa.es
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Preinscripció 
i matrícula
curs 2015/16 
Terrassa

PFI
Centres públics o administra-
cions locals: el Departament 
d’Ensenyament informarà del 
procediment d'admissió i matrí-
cula. Presentació de sol·licituds: 
del 19 al 29 de maig de 2015.

Centres privats o altres adminis-
tracions: adreçar-se directament 
al centre que imparteix el PFI.

CFGM i Arts Plàstiques  
i Disseny
Presentació de sol·licituds: 
del 12 al 19 de maig de 2015.
Matrícula: de l’1 al 8 de juliol.

CFGS
Presentació de sol·licituds: 
del 26 de maig al 3 de juny  
de 2015.
Matrícula: de l’1 al 8 de juliol.

www.terrassa.cat/consellfp 
www.facebook.com/consellfp
 

Descarrega’t l’APP 
per conèixer tota  
l’oferta de Formació 
Professional a Terrassa

guiafpTRS
Cicles Formatius  Programes de Formació 

i Inserció.

Formació per a l’ocupació Centres

Mobilitat internacionalUnitats formatives soltes

Més informacióActivitats d’orientació


