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OFERTA FORMATIVA I DE SERVEIS

CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL:
• Grau Mitjà
• Grau Superior

ORIENTACIÓ

INNOVACIÓ

EMPRENEDORIA

FP DUAL

MOBILITAT

OFERTA FORMATIVA I DE SERVEIS

Oferta de FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

INFORMÀTICA I
COMUNICACIONS

COMERÇ I MÀRQUETING

Oferta de FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL

CAS (Curs d’Accés a Grau Superior)
Administració i gestió:
Cicles de grau mitjà:
GAD Gestió Administrativa
Cicles de grau superior:
ADFI Administració i Finances
Comerç i màrqueting:
Cicles de grau mitjà:
COM
Cicles de grau superior:
CIT
VEC
TIL

Activitats Comercials
Comerç Internacional
Gestió Vendes i Espais Comercials
Transport i Logística (2n curs)

Informàtica i Comunicacions:
Cicles de grau mitjà:
SMX Sistemes Microinformàtics i Xarxes
Cicles de grau superior:
ASIX Administració de Sistemes informàtics i Xarxes
DAW Desenvolupament d‘Aplicacions Web
DAM Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

Treball en Xarxa INNOVAFP i EMPRENEDORIA

A l’IES Carles Vallbona hem sumat esforços entre les coordinacions d’Innovació i
Emprenedoria per:
• Potenciar i incrementar els vincles entre els centres de formació professional i
les empreses i institucions, mitjançant la col·laboració en el desenvolupament
de projectes comuns.
• Engrescar a l'alumnat en projectes que surten fora de l'aula i de l'horari lectiu.
• Potenciar l'esperit emprenedor de l'alumnat i acompanyar-los a desenvolupar
les seves capacitats.

Treball en Xarxa INNOVAFP i EMPRENEDORIA

Exemples de projectes d’aquest curs són:
• Projecte Open Night 31 març de 2017 on els alumnes han desenvolupat la
proposta de dinamització d’un espai amb espectables de de dansa, arts
marcials, màgia i música.
• Les Jornades tècniques informàtiques on durant una setmana ens han visitat
13 empreses, s’han realitzat 7 tallers, un concurs de programació i dos dies
d’un repte tecnològic.
• Jornades d’emprenedoria i empresa amb la programació de xerrades, tallers i
la organització d’un repte de captació d’idees per a la dinamització del comerç
a la ciutat de Granollers (en col·laboració amb Gran Centre).

Treball en Xarxa FP DUAL

La Formació Professional en alternança i dual és
una modalitat de l’FP que combina
l’aprenentatge en una empresa amb la
formació acadèmica en un centre educatiu.
L’empresa i l’institut acorden els continguts
que els alumnes aprendran en el centre de
treball, ajustant-los a les necessitats i el perfil
del lloc de treball que ocuparan dins de
l’empresa.
Aquesta modalitat es realitza només en els
cicles de Grau Superior.

Treball en Xarxa ERASMUS+

Un dels segells distintius de
l'Institut Carles Vallbona són les
seves Relacions Internacionals.
Des de fa més de 10 anys
l'institut participa a la majoria
dels programes internacionals
de mobilitat i manté acords de
col·laboració amb Croàcia,
França, Itàlia i Alemanya.

Treball en Xarxa

Servei d’Assessorament i Reconeixement de l’experiència laboral.

Formació al llarg de la vida.
Adaptació a les situacions de cada
persona, tant a nivell professional
com a nivell personal.

Assessorem a les persones perquè
puguin realitzar el reconeixement de
la seva experiència laboral.

Formació adaptada a demanda de les empreses i entitats

L’institut Carles Vallbona ofereix cursos d’FP
integrada adaptada a les necessitats de
treballadors i empreses, amb la intenció de
facilitar l’accés a un lloc de treball qualificat
i millorar l’ocupabilitat. Amb col·laboració
amb altres entitats.

Reconeixement de la Formació impartida per Empreses/Entitats

L’objectiu de la validació de la formació
impartida per empreses o entitats és
establir vincles entre aquesta formació
i la formació professional del sistema
educatiu.

Família d’Administració i gestió

CFGS Administració i finances

Objectius del CFGS Administració i finances

Aquests estudis capaciten per organitzar i executar les operacions de gestió i
administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i
financers d'una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els
protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la
satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de
riscos laborals i protecció mediambiental.

La durada és de 2.000 hores
1.650h en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en
dos cursos acadèmics

CFGS Administració i finances
Què estudiaràs?
• M01. Comunicació i atenció al client
• M02. Gestió de la documentació
jurídica i empresarial
• M03. Procés integral de l’activitat
comercial
• M04. Recursos humans i
responsabilitat social corporativa
• M05. Ofimàtica i procés de la
informació
• M06. Anglès
• M07. Gestió de recursos humans
• M08. Gestió financera
• M09. Comptabilitat i fiscalitat
• M10. Gestió logística i comercial
• M11. Simulació empresarial
• M12. Formació i orientació laboral
• M13. Projecte d’administració i
finances
• M14. Formació en centres de treball
• M15. Mòdul DUAL o FP DUAL

De què treballaràs?

On treballaràs?

• Administratiu/iva d’oficina
• Administratiu/iva comercial
• Administratiu/iva financer/a
• Administratiu/iva comptable
• Administratiu/iva de logística
• Administratiu/iva de banca
• Administratiu/iva d’assegurances
• Administratiu/iva de recursos humans
• Administratiu/iva de l’administració
pública
• Administratiu/iva d’assessories
jurídiques, comptables, laborals, fiscals o
gestories
• Tècnic en gestió de cobraments
• Responsable d’atenció al client

• En grans, mitjanes o petites
empreses, a qualsevol sector
d’activitat, particularment al sector
serveis
• A les administracions públiques
portant a terme tasques
administratives , de gestió i
assessorament en les arees laboral,
comercial, comptable i fiscal per
oferir un servei d’atenció als clients i
als ciutadans
• Realitzant tràmits administratius
amb les administracions públiques i
gestionant l’arxivament i les
comunicacions de l’emrpresa

CFGS Comerç
internacional
i
CFGS Transport i
logística
dues titulacions: 3 anys

CFGS Comerç internacional / Transport i logística
Mòduls primer curs (comú):








Gestió administrativa del comerç internacional
Gestió econòmica i financera de l’empresa
Transport internacional de mercaderies
Logística d’emmagatzematge
Anglès
Francès
Formació i orientació laboral

Família de Comerç i màrqueting

CFGS Comerç Internacional

Objectius del CFGS

Comerç internacional

L’obtenció d’aquesta titulació ens
permet:
•

Planificar i gestionar els processos
d'importació-exportació i
introducció-expedició de
mercaderies.

Mòduls del CFGS

Comerç internacional

Segon curs:

Finançament internacional

Mitjans de pagament internacional

Màrqueting internacional

Sistemes d’informació de mercats

Negociació internacional

Comerç digital internacional

Projecte de comerç internacional


Mòdul dual o FP Dual



Formació en centres de treball o FP Dual

CFGS Comerç Internacional
De què treballaràs?
• Tècnic /a en comerç exterior
• Tècnic /a d'operacions exteriors d'entitats financeres
i asseguradores
• Tècnic /a en administració de comerç internacional
• Assistent /a i adjunt o adjunta de comerç
internacional
• Agent de comerç internacional
• Tècnic /a de màrqueting internacional
• Tècnic /a de màrqueting digital internacional
• Tècnic/a de venda internacional
• Assistent /a al departament d'operacions comercials
internacionals
• Transitari o transitària
• Consignatari/a de vaixells
• Operador/a logístic
• Cap de magatzem
• Tècnic /a en logística del transport
• Coordinador /a logístic
• Tècnic/a en logística inversa.

On treballaràs?
• En empreses de qualsevol sector
productiu i principalment del sector
del comerç i màrqueting públic i
privat, realitzant funcions de
planificació, organització, gestió i
assessorament d'activitats de comerç
internacional.
• Exerciran la seva activitat en
departaments de comerç
internacional d’empreses
importadores i exportadores,
empreses de logística i transport,
empreses intermediàries, agències de
duanes, transitaris, empreses
consignatàries etc.

Família de Comerç i màrqueting

CFGS Transport i logística

Objectius del CFGS

Transport i logística

L’obtenció d’aquesta titulació ens permet:

•

Organitzar, gestionar i controlar les
operacions del transport de mercaderies i de
viatgers en l'àmbit nacional i internacional, i
per planificar i gestionar les activitats
logístiques d'una empresa.

Mòduls del CFGS

Transport i logística

Segon curs:

Comercialització del transport i la logística

Gestió administrativa del transport i la logística

Logística d’aprovisionament

Organització del transport de mercaderies

Organització del transport de viatgers

Organització d’altres serveis de transport

Projecte de transport i logística


Mòdul dual o FP Dual



Formació en centres de treball o FP Dual

CFGS Transport i logística
De què treballaràs?

On treballaràs?

• Cap de trànsit d’empreses de transport de
viatgers per carretera
• Cap d’operacions
• Gerent de l’empresa de transport
• Gestor de transport per carretera
• Comercial de serveis de transport per carretera
• Gerent d’empreses de transport per carretera
• Cap de circulació
• Agent de transports

•En empreses del sector del transport i
la logística, tant per compte propi com
per compte aliè, realitzant funcions de
planificació, organització, gestió i
comercialització del servei de transport
i/o de logística.
•Exerciran funcions relatives al tràfic de
mercaderies i a la gestió comercial i
financera del transport.

CFGS Gestió de vendes
i
espais comercials
En

Objectius del CFGS

Gestió de vendes i espais comercials

L’obtenció d’aquesta titulació ens permet:
•

Gestionar les operacions comercials de
compravenda i distribució de productes i
serveis, i organitzar la implantació i animació
d'espais comercials.

CFGS Gestió de vendes i espais comercials
Què estudiaràs?
• M01. Aparadorisme i disseny d’espais
comercials.
• M02. Gestió de productes i promocions
en el PV.
• M03. Gestió econòmica i financera de
l’empresa.
• M04. Investigació comercial.
• M05. Logística d’aprovisionament.
• M06. Logística d’emmagatzematge.
• M07. Organització d’equips de venda.
• M08. Polítiques de màrqueting.
• M09. Tècniques de venda i negociació.
• M10. Llengua estrangera (Anglès).
• M11. Màrqueting digital.
• M12. Atenció al client, consumidor i
usuari.
• M13. Formació i orientació laboral.
• M14. Projecte de gestió de vendes i
espais comercials.
• M14. Formació en centres de treball.
• M15. Mòdul DUAL o FP DUAL

De què treballaràs?

On treballaràs?

• Representant i/o agent
comercial.
• Encarregat de botiga.
• Cap de compres, Cap de
vendes, Cap de magatzem.
• Venedor tècnic.
• Marxandista.
• Supervisor de telemàrqueting.
• Aparadorista comercial.
• Dissenyador i especialista en
implantació d’espais comercials.
• Responsable de promocions en
el PV.
• Coordinador de grup de
representants.

• En empreses mitjanes o grans fent
operacions de planificació, organització
i gestió d’activitats de compravenda de
productes i serveis, així com de disseny,
implantació i gestió d’espais comercials.
• En qualsevol sector productiu, en les
àrees
de
comercialització,
en
departaments comercials, departaments
de màrqueting, comerç independent
(comerç a l'engròs, comerç al detall),
comerç integrat, comerç associat,
assessorament comercial i agències
comercials.

ESTRUCTURA CICLES FORMATIUS

CICLE
FORMATIU
MÒDUL 01

MÒDUL 02

MÒDUL ...n

Butlletí de
notes

Avaluacions semestrals:
1. 1r semestre Febrer
UNITAT FORMATIVA 1 2. 2n semestre Maig
UNITAT FORMATIVA 2 3. Avaluació final Juny
UNITAT FORMATIVA 3
UNITAT FORMATIVA ..n

Metodologia de treball

• Constructivisme (SABER, SABER FER, SABER ESTAR)
Es prepara per anar a treballar (Objectiu final: món laboral)
Reforçar les capacitats de l’alumnat: organització, responsabilitat,
autonomia, iniciativa, resolució de problemes, i relació interpersonal.
• Recursos: aules específiques, suport visual, aula virtual.
• Classes molt pràctiques i participatives, basades en projectes o simular
situacions reals.

Formació en centres de treball
Són pràctiques formatives en empreses de l’entorn relacionades amb el cicle
formatiu.
Què suposen per a l’alumnat?
• Coneixement del món laboral i de l’empresa.
• Possibilitat d’estar en contacte amb tecnològia puntera.
• Experiència en el món del treball com a pas per a la primera ocupació.
Durada de l’FCT:
• 350 hores.
• Màxim de 4 h. diàries i 20 setmanals si es compaginen amb els horaris
de classes.
• Màxim de 7 h. diàries i 35 setmanals si es fan de forma intensiva.
Seguiment per part del tutor conjuntament amb el tutor d’empresa.

Normativa de Formació professional Dual
FP Dual
Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits per l’alumnat a través de:
- El treball (en pràctiques).
- La formació impartida per l’empresa.

Què suposen per l’alumnat?
Formació i pràctiques retribuïdes en modalitat de contracte de formació o conveni dual.
Reducció de l’horari lectiu a l’institut.

Durada de la FP Dual:
Mínim 970 hores.
Màxim de 8 h. diàries i 40 setmanals, inclosa la formació al centre i l’activitat a l’empresa.

Seguiment per part del tutor conjuntament amb el tutor d’empresa.

Empreses FCT

i FP Dual

Tutoria CF
Tutoria: Acompanyar a l’alumnat en tot el seu procés d’aprenentatge.
Seguiment / acompanyament
Treball de coordinació amb l’Equip docent
Assistència, promoció i repetició de curs.
Orientació en tot el procés d’aprenentatge:
• Xerrades d’orientació acadèmica i professional en acabar el cicle.
• Xerrades amb alumnat de promocions anteriors.
• Xerrades amb professionals del sector.
.

Activitats complementàries
• Participació de l’alumnat en projectes internacionals.
• Possibilitat de realitzar pràctiques en empreses estrangeres.
• Visites a empreses del sector

Recursos:
• 7 aules específiques amb ordinadors, pantalla i canó de
projecció.
• Aula virtual per cada Mòdul.
• Programari específic

Itinerari formatiu (continuar estudiant)

Superat un cicle
formatiu
de
grau superior

Món laboral

Un altre cicle formatiu de grau superior

Universitat

Horaris
De dilluns a divendres en horari de matí, de 15:00 a 21:20 h.
Pràctiques en horàri de matí

Preinscripció i matrícula
Dates de preinscripció: Segona quinzena de maig
Dates de matrícula: Primera quinzena de juliol
En el moment que es publiquin les dates exactes posarem la informació a la pàgina
web de l’institut.

Horari de SECRETARIA:
Matí: de dilluns a divendres de 10:00 a 13:00h
Tarda: dilluns i dimarts de 16:00 a 18:30h
dimecres i dijous de 16:00 a 17:00h
divendres tarda tancat.

Informació disponible a:

http://www.iescarlesvallbona.cat
http://fpvallbona.iescarlesvallbona.cat

