
 ESO 

 Batxillerat 

 Curs d’Accés CFPS 

 Estudis professionals 

 CFPM d’Instal·lacions    elèctriques 

i  automàtiques 

 CFPM Gestió administrativa 

 CFPM Producció agropecuària  

 CFPS Administració i finances 

 Assessorament en FP i 

reconeixement acadèmic 

dels aprenentatges assolits 

mitjançant l’experiència 

laboral o en activitats socials 

SORTIDES PROFESSIONALS 

CFPM Instal·lacions 
elèctriques i automàti-
ques 
 Instal·lador Elèctric gene-

ral, industrial, d’edificis i 
de línies elèctriques 

 Muntador de quadres 
elèctrics i electrònics 

 Instal·lador d’equips elec-
trònics a edificis, d’ante-
nes de TV i Satèl·lit 

 Instal·lador de porters 
electrònics, videoporters i 

d’equips telefònics 

CFPM Gestió Adminis-
trativa 
 Auxiliar administratiu 
 Auxiliar de documentació 

i arxiu 
 Administració i gestió en 

les empreses i administra-
cions públiues 

 Banca i Institucions Finan-
ceres 

 Àrea comercial 
 Gestió de personal  

CFPM Producció Agropecuària 
 Treballador qualificat per compte propi o 

d’altri en cultius i ramaderia 
 Agricultor, horticultor, fructicultor, flori-

cultor, criador de bestiar, avicultor, api-
cultor, productor de llet i/o d'ous, opera-
dor de maquinària agrícola i ramadera 

CFPS Administració i Finances 
 Administratiu d’oficina, comercial i perso-

nal, Administratiu comptable. 

 Responsable de tresoreria, pagament, 
cartera de valors, etc. 

 Agent comercial, d’assegurances, bancs, 
Administratiu de gestories,... 
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Centre públic que es regeix pel pluralisme 
ideològic i religiós, en un clima de respecte 
per les opcions de cadascú. I s’hi fomenten 
tres valors fonamentals: el creixement perso-
nal, la convivència i la sostenibilitat.  
Entenem la millora continuada i la qualitat 
com una eina per a satisfer les expectatives 
de tota la comunitat educativa. 
 
El català és la llengua oficial  del centre. L’a-
lumnat ha de ser capaç d’expressar-se correc-
tament tant en català com en castellà i tenir 
una competència adequada en llengües es-
trangeres dins d’un marc plurilingüe. 
 
Volem formar ciutadans capaços de viure, 
conèixer i integrar-se a la seva comunitat pro-
pera, així com al seu entorn geogràfic i socio-
polític i, en darrere instància, al Món.  
Som un centre certificat segons la norma ISO 
9001:2008, centre d’excel·lència segons el 
model e2cat i amb un Pla estratègic de millo-
ra dels aprenentatges del nostre alumnat i 
millora de la relació amb l’entorn social, labo-

ral, personal,...   

La formació professional capacita per a 
l'exercici qualificat de diverses professi-
ons i proporciona la formació necessària 
per adquirir la competència professional 
i el coneixement propis de cada sector.  
S’organitza en cicles formatius de grau 
mitjà o de grau superior . 

Continguts formatius integrats: Els mò-
duls formatius recullen un conjunt  glo-
balitzador d’aspectes Tecnològics i  La-
borals. 
Professionalització: L’objectiu prioritari 
és obtenir una qualificació professional 
útil i de qualitat. 
Relació amb el món de l’empresa: Es rea-
litzen pràctiques de formació obligatòri-
es a les empreses del sector mitjançant 
convenis de col·laboració. 
Itineraris personals: L’alumnat amb el tí-
tol de Grau mitjà, mitjançant el curs d’ac-
cés a grau superior, es poden cursar Ci-
cles Superiors amb la possibilitat d’accés 
a la Universitat. 
Projecció Europea: La formació i les qua-
lificacions estan adaptades al marc euro-
peu de Formació Professional previst per 
l’Acta Única i la lliure circulació de pro-
fessionals.  

Treball i assessorament adreçat a tots els 
alumnes que han cursat estudis en el 
nostre centre. 
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