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        Cicles Formatius Grau Mitjà   
               Cicles Formatius Grau Superior 



L'Institut Provençana és un centre especialitzat en cicles formatius, interessat per la 
qualitat dels serveis que presta i en especial pel nivell de coneixements dels seus 
estudiants. En aquest sentit, des del curs 2005-2006 té la certificació ISO 9001 que el 
distingeix i encoratja a seguir treballant en aquesta direcció. 

L'Institut Provençana, preocupat per la formació de totes les persones, participa 
activament en el programa QUALIFICA’T, destinat a validar els aprenentatges assolits 
mitjançant l’experiència laboral 

L'Institut Provençana, té el distintiu d’Escola Verda , i intenta involucrar als seus 
alumnes la seva preocupació pel medi ambient. 

EQUIPAMENTS 

o 14 aules d’informàtica connectades en 
xarxa i internet 
o 4 laboratoris de química 
o 1 aula d’oficina tècnica de construcció 
o 1 aula de comerç, botiga i aparador 
exterior 
o 1 aula d’empresa simulada 
o 1 sala d’alumnes amb ordinadors i internet 
o Sala d’actes / Cafeteria-bar / Ascensor 

QUÈ OFERIM 

o Ensenyaments de qualitat i informatitzats 
o Àmplia oferta de cicles formatius 
o Formació integral dels joves 
o Pràctiques en empreses 
o Borsa de treball 
o Intercanvis amb l’estranger 
o Certificats CCNA CISCO SYSTEMS 

 

MODALITAT SEMIPRESENCIAL 

Els cicles d’Informàtica es poden cursar en 
la modalitat semipresencial, adreçada a 
alumnes amb incompatibilitats horàries 
amb les classes. Cal assistir almenys al 50% 
de les hores i es facilita el seguiment a 
través del campus virtual de l’institut. 

DOS CICLES EN TRES CURSOS 

Amb un currículum comú al primer curs 

dels tres cicles de grau superior 

d’Informàtica, és possible obtenir dues 

titulacions en només tres cursos i tres 

titulacions en quatre cursos. 

UN PONT A LA UNIVERSITAT 

Els cicles formatius de grau superior donen 
accés a la universitat, amb convalidacions, 
rendibilitzant el temps invertit en reduir la 
durada de la carrera i permetent afrontar 
els estudis universitaris des de la 
perspectiva d’un contracte laboral i la 
seguretat de conèixer bé la professió 
estudiada. 

FORMACIÓ EN EMPRESES 

Tots els cicles inclouen la realització d’un 
projecte final i la realització de pràctiques 
en empreses del sector. 

L’institut és Cisco Local Academy i ofereix 
als seu alumnat l’obtenció de diversos 
certificats dels currículums de Cisco 
Systems. 

CFGS Desenvolupament 
d’aplicacions web (G.S.) 
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 Sistemes informàtics 
 Bases de dades 
 Programació 
 Lleng.marques i sist. gestió d’informació 
 Entorns de desenvolupament 
 Desenvolupament web en entorn client 
 Desenvolupament web en entorn 

servidor 
 Desplegament d’aplicacions web 
 Disseny d’interfícies web 
 Formació i orientació Laboral 
 Empresa i Iniciativa Emprenedora 
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 Sistemes informàtics 
 Bases de dades 
 Programació 
 Lleng.marques i sist. gestió d’informació 
 Entorns de desenvolupament 
 Accés a dades 
 Desenvolupament d’interfícies 
 Programació multimèdia i dispositius mòbils 
 Programació de serveis i processos 
 Sistemes de gestió empresarial 
 Formació i orientació Laboral 
 Empresa i iniciativa emprenedora 

CFGS Desenvolupament 
d’aplicacions multiplataforma 

(G.S.) 

 
 

CFGS Administració de sistemes 
informàtics en xarxa (G.S.) 
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 Implantació de sistemes operatius 
 Gestió de bases de dades 
 Programació bàsica 
 Lleng.marques i sist. gestió d’informació 
 Fonaments de maquinari 
 Administració de sistemes operatius 
 Planificació i administració de xarxes 
 Serveis de xarxa i internet 
 Implantació d’aplicacions web 
 Admin. de sist.gestors de bases de dades 
 Seguretat i alta disponibilitat 
 Formació i orientació Laboral 
 Empresa i Iniciativa Emprenedora 
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 Muntatge i manteniment d’equips 
 Sistemes operatius monolloc 
 Aplicacions ofimàtiques 
 Sistemes operatius en xarxa 
 Xarxes locals 
 Seguretat informàtica 
 Serveis de xarxa 
 Aplicacions web 
 Anglès 
 Formació i orientació Laboral 
 Empresa i iniciativa Emprenedora 

 

CFGM Sistemes 
microinformàtics i xarxes (G.M.) 

 
 

 


