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LA VIDA ÉS UNA REACCI
QUÍMICA QUE NOMÉS RE
D’EQUILIBRI.

APRÈN I EXPERIMENTA

Estudia amb metodologies actives.
Més de 40 anys d’experiència formant professionals del sector químic. El professorat fa servir
metodologies per assolir les competències professionals, personals i socials que les empreses
demanden (ABP, casos pràctics).

MOU-TE I CONEIX
L’ENTORN LABORAL
Institut i empresa.

Els nostres alumnes poden participar en la modalitat dual (CFGS) fent una estada a l’empresa
amb compensació econòmica i en projectes de
mobilitat europeus (ERASMUS) amb beques.
També en projectes innovadors (InnovaFP).

AVANÇA’T

La innovació, el camí cap a l’èxit.
Estem en contacte constant amb les empreses
de l’entorn. Coneixem les seves necessitats i
competències que ha de tenir un professional
que vol formar part del seu equip, i les treballem
a l’aula.

INS PROVENÇANA
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CICLES
FORMATIUS
DE QUÍMICA

VOLDRÀS ESTUDIAR
AMB NOSALTRES!
Assessorament personalitzat
Comptaràs amb un tutor que t’orientarà en els teus estudis i un tutor de FCT per fer-te el seguiment durant
les pràctiques.
Equipament
Per poder adaptar-nos al món laboral, comptem amb
cinc laboratoris: dos de química general, un de microbiologia i biotecnologia, un d’assajos físics i un d’instrumental. Tots ells equipats per poder donar la millor
formació. També comptem amb aules d’informàtica.
Formació DUAL i Mobilitat
En el CFGS oferim modalitat DUAL fent una estada a
l’empresa amb una compensació econòmica amb empreses com: Laboratorio Microbios, Lipotrue, Laboratori Doctor Oliver i Rodés, Adiquímica, etc. En els dos
cicles les pràctiques es poden realitzar en empreses
d’altres països de la UE amb beques Erasmus.
Metodologia
Creiem en una forma de treball col·laborativa, participativa i vivencial. S’organitza potenciant l’aprenentatge
per projectes i reptes professionals. Realitzaràs sortides i activitats complementàries i participaràs en les
jornades tècniques que organitzem, on empreses del
sector venen a explicar-nos les seves experiències i les
tendències del mercat.
Món laboral.
Realitzaràs pràctiques en empreses reconegudes del
sector on podràs conèixer la realitat laboral, ampliar la
teva xarxa de contactes i augmentar les teves possibilitats d’inserció laboral. Les empreses col·laboradores
són: Barcelonesa de Drogas y Productos Químicos,
Anabiol, Silliker, etc.
Borsa de treball.
Comptem amb una borsa de treball pròpia al centre amb un alt percentatge d’ocupació dels nostres
exalumnes. Prop del 85% troben feina el primer any.

CFGM Operacions de laboratori
Dos cursos de matins

2000h de les quals
1518h lectives

De setembre a juny
De dilluns a divendres

482h de pràctiques en
empreses del sector

fisicoquímics, anàlisis químiques i instrumental en matèries i productes orientats al control de qualitat i investigació, així com aquells que sigui precís realitzar proves
microbiològiques i biotecnològiques en àrees ambientals
o d’alimentació, entre altres.

T’apassiona el món de la química? Si t’agradaria treballar
en un laboratori aquest cicle és per a tu!

UN PONT A LA UNIVERSITAT

Els mòduls que estudiaràs són: Química aplicada, Mostreig i operacions unitàries, Proves fisicoquímiques,
Serveis auxiliars al laboratori, Seguretat i organització
en el laboratori, Operacions d’anàlisi química, Emmagatzematge i distribució en el laboratori, Tècniques de microbiologia i bioquímica, Assajos de materials, Principis
de manteniment electromecànic, Síntesis, Anglès tècnic,
EIE i FOL.

Els CFGS donen accés a la universitat amb convalidacions, rentabilitzant el temps invertit al reduir la durada
de la carrera i permetent afrontar els estudis universitaris
des de la perspectiva de conèixer bé la professió estudiada.

Estudiant el cicle d’Operacions de Laboratori podràs
treballar 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.

CFGSLaboratori d’anàlisi
i control de qualitat
Dos cursos de matins

2000h de les quals
1518h lectives

De setembre a juny
De dilluns a divendres

482h de pràctiques en
empreses del sector

En aquest cicle aprendràs a organitzar i coordinar les
activitats de laboratori i el pla de mostreig, realitzant tot
tipus d’assajos i anàlisis.
Els mòduls que estudiaràs són: Mostreig i preparació de a
mostra, Anàlisis químiques, Anàlisi instrumental, Assajos
físics, Assajos fisicoquímics, Assajos microbiològics, Assajos biotecnològics, Qualitat i seguretat en el laboratori,
Formació i orientació laboral, Empresa iniciativa emprenedora, Anglès tècnic i Projecte.
Estudiant el cicle de Laboratori d’Anàlisi i Control de
Qualitat podràs treballar en empreses o laboratoris de
diferents sectors on és necessari realitzar assajos físics,

El cicle de Laboratori d’Anàlisi i Control de Qualitat és
compatible amb les titulacions universitaris per a la branca de coneixement de ciències, ciències de la salut i enginyeria i arquitectura, on destaquen els següents:
Grau en química
Grau en nanociència i nanotecnologia
Grau en biotecnologia

VOLDRÀS ESTUDIAR
AMB NOSALTRES!
Grups reduïts i tractament individualitzat.
Comptaràs amb un tutor acadèmic que t’ajudarà
amb els teus estudis i un tutor de pràctiques en empresa per fer el seguiment de les teves pràctiques
durant la formació en centres de treball. Aules totalment equipades. Comptem amb 10 aules equipades
amb ordinadors, internet, connexió en xarxa i programari actualitzats.
Formació presencial i semipresencial
Formació presencial amb professorat d’alta qualificació. Els CFGS s’ofereixen també en modalitat
semipresencial per afavorir la compatibilitat amb la
feina o altres responsabilitats. Treball en xarxa i en
línia a través del campus virtual.
Metodologia.
Creiem en una forma de treball col·laborativa, participativa i vivencial. Les activitats formatives s’organitzen potenciant l’aprenentatge per projectes i en
reptes professionals. Realitzaràs sortides i activitats
complementàries. També organitzem jornades tècniques on empreses del sector venen a explicar-nos
les seves experiències i les tendències del mercat.
Diversificació curricular.
L’organització del currículum permet cursar dos cicles formatius de grau superior en només tres cursos. Adaptem constantment els currículums a les
necessitats de formació segons la realitat del sector.
Certificacions oficials de proveïdor
Aconsegueix al nostre centre les certificacions professionals més demandades al mercat laboral: Cisco Systems, Redhat, Linux LPI, Oracle, Microsoft
MOUS.
Món laboral.
Realitzaràs pràctiques en empreses reconegudes
del sector augmentant les teves probabilitats d’inserció laboral. Pràcticament el 100% del nostre
alumnat troba feina a la finalització del cicle formatiu
o bé continua estudiant.

APRÈN

Treballem amb metodologies actives.
Àmplia experiència en la formació de professionals de la Informàtica i les comunicacions. Utilitzem metodologies que fomenten l’aprenentatge
com els mètodes ABP (Aprenentatge basat en
problemes o reptes) o TGPE (Treball globalitzats
de proposta externa). A més, comptem amb un
programa complementari i gratuït de formació
lingüística amb professorat natiu.

EXPERIMENTA

Institut i empresa, compromesos amb la
teva formació.
Treballaràs el 100% de les hores en aules dotades amb un ordinador de darrera generació per a
cada alumne. Disposem també de tallers de maquinari per a muntatge d’equips i de xarxes.

AVANÇA’T

La innovació, el camí cap a l’èxit.
Estem en contacte constant amb les empreses
de l’entorn. Treballem les seves propostes a l’aula, coneixem les seves necessitats i les competències que ha de tenir un professional que vol
formar part del seu equip. Ens reinventem cada
dia per donar-te les eines que demana el mercat.
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CICLES
FORMATIUS
D’INFORMÀTICA I
COMUNICACIONS

CFGM Sistemes microinformàtics
i xarxes

CFGS Desenvolupament
d’aplicacions multiplataforma

1r curs: matins
2n curs: tardes

2000h de les quals
1617h lectives

Dos cursos de matins

De setembre a juny
De dilluns a divendres

383h de pràctiques en
empreses del sector

De setembre a juny
De dilluns a divendres

En aquest cicle aprendràs a configurar i mantenir sistemes
microinformàtics, així com xarxes locals en petits entorns.
Els mòduls que estudiaràs són aquests: Muntatge i manteniment d’equips, Sistemes operatius monolloc, Aplicacions
ofimàtiques, Sistemes operatius en xarxa, Xarxes locals,
Seguretat Informàtica, Serveis en xarxa, Aplicacions web,
FOL, Empresa i iniciativa empresarial, Anglès tècnic, Síntesi, Formació en centres de treball.
Les sortides professionals són: Tècnic/a instal·lació i reparació d’equips, Manteniment de sistemes en entorns monousuari i multiusuari, Manteniment de serveis d’Internet,
Suport informàtic, en xarxes de dades, Vendes de TIC, Reparador/a de maquinari, Sistemes Microinformàtics, i Comercial de microinformàtica.

CFGS Administració de sistemes
informàtics en xarxa
Dos cursos de tardes

2000h de les quals
1617h lectives

De setembre a juny
De dilluns a divendres

383h de pràctiques en
empreses del sector

Vols aprendre a configurar, administrar i mantenir sistemes
informàtics? Doncs aquest cicle és per a tu!
Els mòduls que estudiaràs són: Implantació de sistemes
operatius, Planificació i administració de xarxes, Fonaments de maquinari, Programació bàsica, Gestió de bases
de dades, Llenguatges de marques i sistemes de gestió
d’informació, Administració de sistemes operatius, Serveis
de xarxa i internet, Implantació d’aplicacions web, Administració de sistemes gestors de bases de dades, Seguretat i
alta disponibilitat, Projecte d’administració de sistemes informàtics en xarxa, FOL, Empresa i iniciativa emprenedora,
Formació en centres de treball.
Les sortides professionals són: Tècnic/a d’administració
de sistemes en serveis d’Internet, Big Data, serveis de
missatgeria electrònica, teleassistència, administració de
BBDD, xarxes, serveis de comunicacions, entorns web, nú
vol, Responsable d’informàtica, Suport tècnic, Supervisor
de sistemes, i Tècnic/a de seguretat informàtica.

2000h de les quals
1617h lectives
383h de pràctiques en
empreses del sector

En aquest cicle formatiu aprendràs a desenvolupar, implan
tar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma.
Els mòduls que estudiaràs són: Sistemes informàtics, Ba ses de dades, Programació, Llenguatge de marques i sistemes de 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, Projecte de
desenvolupament d’aplicacions multiplataforma, FOL Empresa i iniciativa emprenedora, Formació en centres de
treballs.
Les sortides professionals són: Tècnic/a en desenvolupament d’aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negocis, i Tècnic/a en desenvolupament d’aplicacions informàtiques.

CFGS Desenvolupament
d’aplicacions web
Dos cursos de matins

2000h de les quals
1617h lectives

De setembre a juny
De dilluns a divendres

383h de pràctiques en
empreses del sector

La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web.
Els mòduls que estudiaràs són: Sistemes informàtics, Ba ses de dades, Programació, Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació, Entorns de desenvolupament,
Desenvolupament de webs en entorn client, Desenvolupament de webs en entorn servidor, Desplegament d’aplicacions per a web, Disseny d’interfícies web, Projecte de
desenvolupament d’aplicacions per a la web, Formació i
orientació laboral, Empresa i iniciativa emprenedora, Formació en centres de treballs.
Les sortides professionals són: Programador/a de webs,
Programador/a multimèdia, Desenvolupador/a d’aplicacions per a webs, Community and social media manager,
i Analista de posicionament web.

CFGS Desenvolupament d’aplicacions
web adaptat al perfil professional de
Bioinformàtica
Dos cursos de tardes

2000h de les quals
1617h lectives

De setembre a juny
De dilluns a divendres

383h de pràctiques en
empreses del sector

En aquest grau de formació amb alternança DUAL, coneixeràs com desenvolupar eines específiques per a la consulta, tractament i anàlisi de grans volums de dades amb
informació biomèdica utilitzada en els projectes de recerca
i desenvolupament bioquímics, biomèdics, de generació de
nous fàrmacs i de la indústria agroalimentària.
Els mòduls que estudiaràs són: Sistemes informàtics, Bases de dades, Programació, Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació, Entorns de desenvolupament,
Desenvolupament de webs en entorn client, Desenvolupament de webs en entorn servidor, Desplegament d’aplicacions per a web, Disseny d’interfícies web, Projecte de
desenvolupament d’aplicacions per a la web, FOL, Empresa
i iniciativa emprenedora, Formació en centres de treballs,
Bioinformàtica.
Les sortides professionals són: Programador/a web, Programador/a multimèdia, Desenvolupador/a d’aplicacions
en entorns web, Desenvolupador/a d’aplicacions bioinformàtiques, Suport a la recerca, Gestor/a de dades biològiques, Community and social media manager, Analista de
posicionament web, i Desenvolupador/a d’aplicacions en
projectes de recerca i desenvolupament en l’àmbit bioquímic, mèdic, biomèdic, farmacèutic i agroalimentari.

UN PONT A LA UNIVERSITAT
Els cicles formatius de grau superior donen accés a la universitat amb convalidacions, rentabilitzant el temps invertit
al reduir la durada de la carrera i permetent afrontar els
estudis universitaris des de la perspectiva de conèixer bé
la professió estudiada.
El cicles formatius especialitzats en Informàtica i comunicacions impartits a l’Institut Provençana donen accés a tots
els graus universitaris. A més, en aquells graus relacionats
amb la família professional, podran gaudir de convalidació
de part dels crèdits ECTS, segons els criteris establerts per
cada universitat.

PER OBRIR NOUS CAMINS CAL I
EXPERIMENTAR, CRÉIXER, CÓRR
TRENCAR LES REGLES, EQUIVOC
I DIVERTIR-SE.
Mary LouCook

APRÈN

Treballem amb metodologies actives.
Ja contem amb més de 15 anys formant professionals del comerç. Treballem a través de
metodologies d’aprenentatge significatiu, com
l’ABP-Aprenentatge basat en projectes. Oferim
formació lingüística complementaria i gratuïta
amb professorat natiu.

EXPERIMENTA

Institut i empresa, compromesos amb la
teva formació.
Tots els nostres cicles són amb alternança Dual.
Podràs formar-te a l’empresa i fer pràctiques des
del primer any. Comptem amb un taller, aparador
i empresa simulada. L’ alumnat pot fer intercanvi
d’estudis o pràctiques a l’estranger.

AVANÇA’T

La innovació, el camí cap a l’èxit.
Estem en contacte constant amb les empreses
de l’entorn. Treballem les seves propostes i els
seus reptes a l’aula i ens reinventem cada dia per
donar als alumnes les competències professionals que el mercat demana.
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CICLES
FORMATIUS
DE COMERÇ I
MÀRQUETING

VOLDRÀS ESTUDIAR
AMB NOSALTRES!
Grups reduïts i tractament individualitzat.
Comptaràs amb un tutor acadèmic que t’ajudarà amb
els teus estudis i un tutor de pràctiques en empresa
per fer-te el seguiment durant la formació en centres
de treball.
Aules totalment equipades.
Per poder adaptar-nos al món laboral, comptem amb
10 aules equipades amb ordinadors, internet, connexió
en xarxa i programari actualitzats, així com aula-botiga,
taller i aparador.
Formació DUAL
Tots els cicles de la familia ofereixen la formació DUAL
que permet realitzar pràctiques remunerades en grans
empreses com: Mediamarkt, Desigual, Orange o Decathlon. A més, podràs tenir l’oportunitat de fer intercanvi d’estudis o període de pràctiques a l’estranger.
Metodologia.
Creiem en una forma de treball col·laborativa, participativa i vivencial. Les activitats formatives s’organitzen
potenciant l’aprenentatge per projectes i en reptes
professionals. Realitzaràs sortides i activitats complementàries per millorar i ampliar la teva formació. També
organitzem jornades tècniques on empreses del sector
ens expliquen les seves experiències i tendències del
mercat.
Món laboral.
Realitzaràs pràctiques en empreses reconegudes del
sector, el que et permetrà conèixer la realitat empresarial, ampliar la teva xarxa de contactes i augmentar les
teves probabilitats d’inserció laboral. Podràs triar si
vols fer la formació DUAL o la formació en centres de
treball.
Borsa de treball.
Comptem amb una borsa de treball pròpia al centre
en funcionament, amb un alt percentatge d’ocupació
dels nostres exalumnes. Prop del 60% troben feina el
primer any i el 80% abans de dos anys després de
finalitzar el cicle.

CFGM Activitats Comercials

CFGS Màrqueting i Publicitat

1r curs: matins
2n curs: tardes

2000h de les quals
1518h lectives

1r curs: matins
2n curs: tardes

2000h de les quals
1518h lectives

De setembre a juny
De dilluns a divendres

482h de pràctiques en
empreses del sector

De setembre a juny
De dilluns a divendres

482h de pràctiques en
empreses del sector

T’interessa el comerç electrònic? T’agradaria gestionar
un petit establiment o executar plans d’atenció al client?
Doncs aquest cicle és per a tu!

Crea, planifica i executa campanyes de publicitat i dissenya estratègies de comunicació. El teu futur en el món
de la comunicació, comença aquí!

Els mòduls que estudiaràs són: 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, Anglès i FOL.

Els mòduls que estudiaràs són: 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 comunicació, Polítiques de màrqueting, Relacions públiques i organització
d’esdeveniments, Anglès, FOL i Projecte.

Podràs treballar en qualsevol sector dins de l’àrea de comercialització i realitzar diferents funcions d’organització i gestió del comerç, com a Representant comercial,
Tècnic d’Atenció al Client, Tècnic en Gestió d’Estocs i
Magatzem, Assistent del Departament de Comunicació
i Màrqueting, entre d’altres.

CFGS Comerç Internacional
1r curs: matins
2n curs: tardes

2000h de les quals
1518h lectives

De setembre a juny
De dilluns a divendres

482h de pràctiques en
empreses del sector

T’agrada el comerç internacional? T’agradaria gestionar
operacions d’importació i exportació? Doncs aquest cicle
és possible!
Els mòduls que estudiaràs són: Transport internacional
de mercaderies, Gestió econòmica i financera de l’empresa, Logística d’emmagatzematge, Gestió administrativa del comerç internacional, Sistema d’informació de
mercats, Màrqueting internacional, Negociació internacional, Finançament internacional, Mitjans de pagament
internacional, Comerç digital internacional, Anglès, Francès, FOL i Projecte.
Podràs treballar en un sector en constant expansió,
com a agent de duanes, transitari, coordinador/a logístic, agent de comerç internacional, cap de departament
d’ importació i exportació, consignatari/ària, entre altres.

Podràs treballar a una agència de publicitat, productora
o departament de màrqueting com a Tècnic en Publicitat, Organitzador d’esdeveniments, Tècnic en estudis de
mercat, Community Manager, entre d’altres.

UN PONT A LA UNIVERSITAT
Els cicles formatius de grau superior donen accés a la
universitat amb convalidacions, rentabilitzant el temps
invertit al reduir la durada de la carrera i permetent
afrontar els estudis universitaris des de la perspectiva
de conèixer bé la professió estudiada.
El cicles formatius especialitzats en Comerç i Màrqueting són compatibles amb tots els graus universitats, on
destaquen els següents:
Grau en Administració i direcció d’empreses
Grau en Publicitat i relacions públiques
Grau en Relacions Internacionals
Grau en Relacions Laborals
Grau en Economia
Grau en Dret

OG Mandino

DÓNA SEMPRE EL MILLO
ALLÒ QUE PLANTIS ARA
RECOLLIRÀS MES TARD.

APRÈN

Treballem amb metodologies actives.
Contem amb més de 40 anys formant professionals en el sector de l’administració i d’empreses.
Utilitzem metodologies d’aprenentatge significatiu, per assolir les competències professionals,
personals i socials que les empreses demanden.

EXPERIMENTA

Institut i empresa, compromesos amb la
teva formació.
Els cicles inclouen pràctiques a les empreses del
sector, així que podràs formar-te i experimentar
en primera persona l’àmbit laboral. Comptem
amb 4 empreses simulades que faciliten l’aprenentatge pràctic d’allò que s’explica a l’aula.

AVANÇA’T

La innovació, el camí cap a l’èxit.
Estem en contacte constant amb les empreses
de l’entorn. Treballem les seves propostes i reptes a l’aula i ens reinventem cada dia per donar
als alumnes les competències professionals que
el mercat demana.
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CICLES
FORMATIUS
D’ADMINISTRACIÓ
I GESTIÓ

VOLDRÀS ESTUDIAR
AMB NOSALTRES!
Grups reduïts i tractament individualitzat.
Comptaràs amb un tutor/a acadèmic que t’ajudarà
amb els teus estudis i un/a tutor/a de pràctiques a l’empresa per fer-te el seguiment a la formació en centres
de treball.
Aules totalment equipades.
Per poder adaptar-nos al món laboral, comptem amb
aules equipades amb ordinadors, internet, connexió en
xarxa i programari actualitzats, així com un aula dotada
de tota la infrastructura simulant una empresa real.
Simulació d’Empreses
Tots els cicles de la familia tenen el mòdul de Simulació Empresarial. Comptem amb 4 empreses, RepaperSAS, TerminstalSAS, CAlfredSAS, i Provençana
Solucions Jurídiques, que permeten realitzar tasques
propies d’una empresa real, realitzant el cicle comercial, comprant i venent productes a altres instituts.
Metodologia.
Creiem en una forma de treball col·laborativa, participativa i vivencial. Les activitats formatives s’organitzen
potenciant l’aprenentatge per projectes i en reptes
professionals. Realitzaràs sortides i activitats complementàries per millorar i ampliar la teva formació. També
organitzem jornades tècniques on empreses del sector
ens expliquen les seves experiències i tendències del
mercat.
Món laboral.
Realitzaràs pràctiques en empreses reconegudes del
sector, el que et permetrà conèixer la realitat empresarial, ampliar la teva xarxa de contactes i augmentar
les teves probabilitats d’inserció laboral. Podràs tenir
l’oportunitat de fer pràctiques a l’estranger.
Borsa de treball.
Comptem amb una borsa de treball pròpia al centre en
funcionament, amb un alt percentatge d’ocupació dels
nostres exalumnes.

CFGM Gestió Administrativa
Dos cursos de matins

2000h de les quals
1518h lectives

De setembre a juny
De dilluns a divendres

482h de pràctiques en
empreses del sector

T’agradaria exercir tasques de suport administratiu en
l’ambit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal empreses publiques o privades? Aquest cicle és per a tu!
Els mòduls que estudiaràs són: Comunicació empresarial
i atenció al client, Operacions administratives de compravenda, Operacions auxiliars de gestió de tresoreria,
Angles, Operacions administratives de suport, Empresa i
Administració, Técnica comptable, Tractament informàtic
de la informació, Operacions administratives de recursos
humans, Tractament de la documentació comptable i
FOL.
Amb aquest cicle podràs treballar dins de l’àrea d’administració i realitzar funcions d’auxiliar administratiu/a.
Treballar com a empleat/ada d’atenció al public, recepcionista o auxiliar administratiu, entre d’altres.

CFGMGestió Administrativa
amb perfil professional a
l’àmbit jurídic
Dos cursos de tardes

2000h de les quals
1518h lectives

De setembre a juny
De dilluns a divendres

482h de pràctiques en
empreses del sector

T’agrada el món de la Justícia? Vols treballar com administratiu/a amb els professionals del Dret? El teu lloc es
als Jutjats? Aquest cicle és per a tu.
Els mòduls que estudiaràs són: els mateixos que el Gestió
Administrativa, més Organització i estructura de l’àmbij
jurídic i judicial, i Tramitació processal i auxili judicial. Les
Practiques és realitzen a la Ciutat de la Justicia i a despatxos professionals del Dret.
Podràs treballar a la Ciutat de la Justícia com a tramitador/a judicial o Auxili Judicial, i accedir de forma directa a
la Borsa de treball de la Ciutat de la Justícia. Aquest cicle

compta com a merit per a presentar-se a les oposicions.
Podràs realitzar tasques de suport administratiu en despatxos d’advocats/ades, Procuradories i Notaries, entre
altres.

CFGSAdministració i Finances
Dos cursos a escollir
entre matí o tarda

2000h de les quals
1518h lectives

De setembre a juny
De dilluns a divendres

482h de pràctiques en
empreses del sector

Vols organitzar i executar les operacions de gestió i administració en una empresa publica o privada? Vols treballar aplicant la normativa sobre processos comercials,
comptables, fiscals, financers. El teu futur en el món de
l’administració, comença aquí.
Alguns dels mòduls que estudiaràs són: Gestió de la
documentació juridica i empresarial, Recursos Humans,
ofimatica i procés de la informació, Procés integral de
l’activitat comercial, comunicació i atenció al client, anglès, gestió financera, Comptabilitat i fiscalitat, Simulació
empresarial, gestió logistica i comercial, Formació i Orientació laboral i Projecte.
Podràs treballar com administratiu/va de recursos humans, de finances, banca i assegurances, entre d’altres.

UN PONT A LA UNIVERSITAT
Els cicles formatius de grau superior donen accés a la
universitat amb convalidacions, rentabilitzant el temps
invertit i permetent afrontar els estudis universitaris des
de la perspectiva de conèixer bé la professió estudiada.
El cicles formatius especialitzats en Administració i Finances són compatibles amb tots els graus universitats,
on destaquen els següents:
Grau en Administració i direcció d’empreses
Grau en Publicitat i relacions públiques
Grau en Relacions Internacionals
Grau en Relacions Laborals
Grau en Economia
Grau en Dret

NO CREC QUE L’ARQUITECTURA
TRACTI DE REFUGIS, SINÓ D’U
MOLT SENZILL. HAURIA DE SER
MOTIVAR-VOS, DE RELAXAR-VOS
VOS PENSAR.
Zaha Hadid

APRÈN

Treballem amb metodologies actives.
Més de 40 anys d’experiència formant professionals de l’edificació i l’obra civil. Utilitzem metodologies que fomenten el treball col·laboratiu, participatiu i l’aprenentatge significatiu. Les activitats
formatives s’organitzen segons els mètodes ABP
(Aprenentatge basat en projectes).

EXPERIMENTA

Institut i empresa, compromesos amb la
teva formació.
Comptem amb dues aules informàtiques equipades amb tecnologia BIM i un taller de pràctiques pels alumnes de CFGM de Construcció
on empreses del sector realitzen tallers i demostracions. Tindràs l’oportunitat de participar
en intercanvis d’estudis o realitzar pràctiques a
l’estranger.

AVANÇA’T

La innovació, el camí cap a l’èxit.
Estem en contacte constant amb les empreses
del sector i treballem amb projectes reals. Coneixem les necessitats i competències de les
empreses del sector, i estem capacitats per donar-te les eines que demana el mercat.

INS PROVENÇANA
C/Sant Pius X, nº8, 08901
L’Hospitalet de Llobregat

93 338 25 53
www.proven.cat
informacio@proven.cat

CICLES
FORMATIUS
D’EDIFICACIÓ
I OBRA CIVIL

VOLDRÀS ESTUDIAR
AMB NOSALTRES!
Grups reduïts i tractament individualitzat.
Comptaràs amb un tutor acadèmic que t’ajudarà amb
els teus estudis i un tutor de pràctiques en empresa
per fer-te el seguiment durant la formació en centres
de treball, sempre estaràs acompanyat. Cerquem
l’avantguarda tecnològica i per això comptem amb aules i tallers equipats amb maquinari i programari totalment actualitzats. Tenim un campus virtual que podràs
consultar quan vulguis i a on vulguis.
Formació DUAL
El CFGM de Construcció i el CFGS d’Organització i
control d’obra els oferim en modalitat Dual. Aquests
dos cicles tenen una forta càrrega pràctica a peu
d’obra i tenim un ventall d’empreses punteres del sector per poder realitzar les pràctiques.
Metodologia.
Creiem en una forma de treball col·laborativa, participativa i vivencial. Les activitats formatives s’organitzen
potenciant l’aprenentatge per projectes i en reptes
professionals. Realitzaràs sortides i activitats complementàries per millorar i ampliar la teva formació. També
organitzem jornades tècniques on empreses del sector venen a explicar-nos les seves experiències i les
tendències del mercat.
Món laboral.
Realitzaràs pràctiques en empreses reconegudes
del sector especialment escollides. Això et permetrà
conèixer la realitat empresarial, ampliar la teva xarxa de
contactes i augmentar les teves probabilitats d’inserció laboral. Podràs triar si vols fer la formació DUAL o
la formació en centres de treball.
Borsa de treball.
Comptem amb una borsa de treball pròpia al centre
en funcionament, amb un alt percentatge d’ocupació
dels nostres exalumnes. Prop del 60% troben feina el
primer any i el 80% abans de dos anys després de
finalitzar el cicle.

CFGM Construcció, perfil obres
d’interior amb plaques de guix
laminat
Dos cursos de matins

2000h de les quals
1518h lectives

De setembre a juny
De dilluns a divendres

482h de pràctiques en
empreses del sector

Si t’agrada la construcció i voldries gestionar una empresa
de reformes aquest cicle és per a tu.
Alguns dels mòduls que estudiaràs són: Obres de construcció, Interpretació de plànols, Paviments, enrajolats i aplacats,
Fàbriques, Revestiments, Encofrats, Formigó armat, Organització de treballs de construcció, Obres d’urbanització,
Cobertes, Impermeabilitzacions i aïllaments, formació i orientació laboral, Empresa i iniciativa emprenedora , i anglès
tècnic.
Cicle en modalitat DUAL on podràs treballar en empreses
líders del sector de la construcció, fent tot tipus de treballs
de ram de paleta, plaques de guix laminat i obres de formigó.
Podràs treballar com a gerent d’un negoci de reformes, cap
d’equip d’obres de fàbrica, d’urbanització o encofrador entre
d’altres.

CFGS Projectes d’Edificació,
perfil Restauració i Rehabilitació
amb criteris de sostenibilitat i
tecnologia BIM
1r curs: matins
2n curs: tardes

2000h de les quals
1518h lectives

De setembre a juny
De dilluns a divendres

482h de pràctiques en
empreses del sector

Desenvolupa projectes d’arquitectura i incorpora’t en l’equip
d’un despatx d’arquitectura, enginyeria o d’un Ajuntament.
Els mòduls que estudiaràs són: Representacions de construcció, Amidaments i valoracions de construcció, Replanteigs de construcció, Planificació de construcció, Instal·lacions en edificació, Eficiència energètica en edificació,
Desenvolupament de projectes d’edificació residencial,
Desenvolupament de projectes d’edificació no residencial,
Estructures de construcció, Disseny i construcció d’edificis,
Processos constructius en Edificació, Rehabilitació i conservació d’obres de Construcció, FOL i Empresa i iniciativa
emprenedora.

Podràs treballar com tècnic de desenvolupament de projectes d’edificació, delineant projectista, d’instal·lacions, especialista en replanteig d’obres, tècnic en control documental,
d’eficiència energètica i maquetista de construcció.

CFGS Organització i control
d’obra, perfil Smart Construction
1r curs: matins
2n curs: tardes

2000h de les quals
1518h lectives

De setembre a juny
De dilluns a divendres

482h de pràctiques en
empreses del sector

Amb aquest cicle podràs coordinar equips i gestionar recursos d’una obra d’edificació o d’obra civil.
Cicle en modalitat DUAL en els que estudiaràs els mòduls:
Amidaments i valoracions de Construcció, Replantejaments
de construcció, Planificació de Construcció, Documentació
de Projectes i Obres de Construcció, Processos constructius en Edificació, Processos constructius en obra civil, Control d’estructures en edificació, Control d’execució d’obres
d’edificació, Control d’execució d’obra civil, Rehabilitació i
conservació d’obres de Construcció, Estructures de construcció, FOL i Empresa i iniciativa emprenedora.
Forma part de l’equip de direcció d’obra d’edificació i obra
civil. Podràs treballar com a encarregat organitzant els treballs, coordinant els talls d’obra, o planificar una obra amb
les darreres tecnologies informàtiques.

UN PONT A LA UNIVERSITAT
Els cicles formatius de grau superior donen accés a la
universitat amb convalidacions, rentabilitzant el temps invertit al reduir la durada de la carrera i permetent afrontar
els estudis universitaris des de la perspectiva de conèixer
bé la professió estudiada.
El cicles formatius especialitzats d’Edificació i Obra Civil a l’Institut Provençana són compatibles amb tots els
graus universitats, on destaquen els següents:
Grau en Estudis d’arquitectura tècnica i edificació
Grau en Estudis d’Arquitectura
Grau en Paisatgisme
Grau en Enginyeria Civil

