Grau
Grau Mitjà
Mitjà
ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES

Conducció d'activitats
fisicoesportives en el
medi natural
Vols treballar en el camp del
turisme i el lleure? T'agradaria
oferir serveis d’acompanyament
a clients o usuaris particulars o
grups organitzats que desitgin
realitzar activitats
lúdico-esportives que es
desenvolupen en el medi
natural? Apunta’t al nostre Grau!

Què aprendràs?
El medi natural; conducció de grups i activitats en el medi
natural; seguretat i supervivència en muntanya; conducció de
grups en bicicleta; conducció de grups a cavall i atencions
equines bàsiques; administració, gestió i comercialització en la
petita empresa; fonaments de l’activitat física; primers auxilis;
activitats físiques per a persones amb discapacitats; dinàmica de
grups; esports; formació i orientació laboral; formació en centres
de treball; síntesi.

Requisits d’accés (un dels següents)
ESO aprovada.
Prova d’accés als CFGM aprovada.
Tenir el títol de tècnic.
2n curs de BUP aprovat.
Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics

Durada
La durada és de 1.400 hores (990 en un centre educatiu i 410 en
un centre de treball) distribuïdes en un curs acadèmic.

I després, què?
Accedir al món laboral com a guia de turisme eqüestre, guia
d'itineraris en bicicleta, acompanyador/a de muntanya i
coordinador/a d'activitats de conducció i guiatge en la natura.
Estudiar algun batxillerat.
Estudiar un cicle formatiu de grau superior.
Estudiar un altre cicle formatiu de grau mitjà o ensenyaments
esportius relacionats amb el medi natural.

On
On s’imparteix?
s’imparteix?
Escola Pia
de Mataró

Matí i/o tarda

2.345 € / curs

Erasmus+

Hi col·laboren: Jalpi Aventura / Hípica Esteve Barranco
Escola Pia d’Olot

Matí i/o tarda

4.360 € / curs

Erasmus+

Hi col·laboren: Institut Municipal d'Esport i Lleure d’Olot Club Natació Olot - Unió Esportiva Olot

Escola Pia
Sarrià-Calassanç

Matí / tarda

Hi col·laboren: Poni Club Catalunya (Hípica)

Erasmus+

Grau
Grau superior
superior
ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES

Ensenyament i animació
socioesportiva

Vols treballar en l’àmbit de la
iniciació esportiva com a tècnic
esportiu? Vols treballar com a
animador lúdico-esportiu en
extraescolars? Vols dirigir
estades o campus esportius?
Vols treballar en el camp del
turisme i del lleure com a
animador? Vols dirigir esplais o
estades socio-recreatives?
T’agrada l’esport, t’agrada el
lleure? Apunta’t al nostre Grau!

Què aprendràs?
A elaborar programes d’ensenyament d’activitats físiques, a dissenyar,
dinamitzar i dirigir les activitats físicoesportives en el medi terrestre
(individuals, col·lectives i amb implements), a dinamitzar les activitats
físicoesportives en el medi aquàtic (individuals i col·lectives), i
esportives, a dinamitzar activitats físiques per a la gent gran, adaptades
i d’inclusió, a dinamitzar jocs i activitats físicocrecreatives i en l’àmbit
de l’oci i el lleure, a dinamitzar i dirigir activitats de lleure i de temps
lliure en el medi natural, a elaborar una planificació de l’animació
socioesportiva i a dissenyar un projecte d’animació socioesportiva.

Requisits d’accés (un dels següents)
Batxillerat aprovat.
Prova d’accés als CFGS aprovada.
Tenir el títol de tècnic de qualsevol família professional
(Formació professional).
COU o el preuniversitari aprovat.
Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.

Durada
2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball)
distribuïdes en dos cursos acadèmics.

I després, què?
Pots treballar de tècnic o tècnica superior.
Accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que
s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la
convalidació de crèdits universitaris ECTS . Tenim un conveni de
col·laboració amb Tecnocampus Mataró-Maresme (MTR).
Estudiar un altre CFGS o ensenyaments esportius relacionats amb la
iniciació esportiva o el salvament i el socorrisme

On
On s’imparteix?
s’imparteix?
Escola Pia
de Mataró

Matí

2.345 € / curs

Erasmus+ / Dual

Hi col·laboren: TecnoCampus Mataró-Maresme / Centre Natació Mataró /
Centre Atlètic Laietània
Escola Pia d’Olot

Matí

4.360 € / curs

Erasmus+ / Dual

Hi col·laboren: Institut Municipal d'Esport i Lleure d’Olot Club Natació Olot - Unió Esportiva Olot
Escola Pia
Sarrià-Calassanç

Matí / tarda

Erasmus+ / Dual

Grau superior 2x3
CFGS Condicionament físic + Ensenyament i animació socioesportiva
CFGS Ensenyament i animació socioesportiva + Animació sociocultural i turística

Grau
Grau superior
superior
ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES

Condicionament físic

Vols treballar en una instal·lació
esportiva? Vols treballar com a
tècnic de sala? Vols treballar com a
tècnic en activitats dirigides i
activitats dirigides amb suport
musical? Vols treballar dirigint
activitats aquàtiques i activitats
aquàtiques amb suport musical?
Vols treballar com a tècnic en
benestar i salut? T’agrada el
fitness & wellness?
Apunta’t al nostre Grau!

Què aprendràs?
A elaborar, dinamitzar i dirigir programes de condicionament
físic en sala d'entrenament polivalent, a dirigir activitats
aeròbiques i de tonificació avançades i amb aparells cíclics i
noves tendències, a dirigir activitats de fitness aquàtic i
d’hidrocinècia i a programar i dirigir activitats de control
postural, benestar i manteniment funcional.

Requisits d’accés (un dels següents)
Batxillerat aprovat.
Prova d’accés als CFGS aprovada.
Tenir el títol de tècnic de qualsevol família professional (Formació
professional).
COU o el preuniversitari aprovat.
Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.

Durada
2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de
treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

I després, què?
Pots treballar de tècnic o tècnica superior.
Accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les
persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior
poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.
Estudiar un altre CFGS o ensenyaments esportius relacionats
amb la iniciació esportiva o el salvament i el socorrisme.

On
On s’imparteix?
s’imparteix?
Escola Pia d’Olot

Matí

4.360 € / curs

Erasmus+ / Dual

Hi col·laboren: Institut Municipal d'Esport i Lleure d’Olot Club Natació Olot - Unió Esportiva Olot
Escola Pia
de Mataró

Matí

4.975 € / curs

Erasmus+ / Dual /
Pendent d’autorització

Hi col·laboren: Tecnocampus Mataró-Maresme / Unió de Federacions Esportives
de Catalunya (UFEC) / Centre Atlètic Laietània / Centre Natació Mataró
Escola Pia
Sarrià-Calassanç

Matí / tarda

Erasmus+ / Dual

Hi col·laboren: Escola de formació ORTHOS, Fit4Life, Low Pressure Fitness
Grau superior 2x3
CFGS Condicionament físic + Ensenyament i animació socioesportiva
CFGS Condicionament físic + Termalisme i benestar

Grau
Grau Mitjà
Mitjà
ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

Gestió administrativa

Vols realitzar tasques de suport
administratiu en l’àmbit laboral,
comptable, financer, comercial o
fiscal en empreses privades o
institucions públiques?

Què aprendràs?
Comunicació empresarial i atenció al client; operacions
administratives de compravenda; empresa i administració;
tractament informàtic de la informació; tècnica comptable;
operacions administratives de recursos humans; tractament de
la documentació comptable; operacions administratives de
suport ; anglès; empresa a l'aula; operacions auxiliars de gestió
de tresoreria; formació i orientació laboral; formació en centres
de treball.

Requisits d’accés (un dels següents)
ESO aprovada.
Prova d’accés als CFGM aprovada.
Tenir el títol de tècnic.
2n curs de BUP aprovat.
Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
Durada
2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de
treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

I després, què?
Accedir al món laboral com a tècnic/a administratiu/va.
Estudiar algun batxillerat.
Estudiar un cicle formatiu de grau superior.
Estudiar un altre cicle formatiu de grau mitjà.

On
On s’imparteix?
s’imparteix?
Escola Pia
de Mataró

1r matí
2n tarda

1.725 € / curs

Erasmus+

Grau
Grau superior
superior
ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

Administració
i finances
Vols aprendre a 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 de
protecció mediambiental?

Què aprendràs?
Gestió de la documentació jurídica i empresarial; recursos
humans i responsabilitat social corporativa; ofimàtica i procés de
la informació; procés integral de l'activitat comercial;
comunicació i atenció al client; anglès; gestió de recursos
humans; gestió financera; comptabilitat i fiscalitat; gestió
logística i comercial; simulació empresarial; projecte
d'administració i finances; formació i orientació laboral; formació
en centres de treball.

Requisits d’accés (un dels següents)
Batxillerat aprovat.
Prova d’accés als CFGS aprovada.
Tenir el títol de tècnic de qualsevol família professional.
COU o el preuniversitari aprovat.
Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
Durada
2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de
treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics

I després, què?
Accedir al món laboral com a administratiu/iva (d'oficina,
comercial, comptable, banca...).
Accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les
persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior
poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.
Conveni de col·laboració amb Tecnocampus Mataró-Maresme.
Estudiar un altre CFGS.
Estudiar el CFGS de Màrqueting i Publicitat.

On
On s’imparteix?
s’imparteix?
Escola Pia
de Mataró

tarda

1.725 € / curs

Hi col·labora: TecnoCampus Mataró-Maresme

Erasmus+ / Dual /
Online

Grau
Grau superior
superior
COMERÇ I MÀRQUETING

Màrqueting i publicitat

T’agradaria dissenyar i dur a
terme campanyes de
màrqueting, treballar en el món
de la publicitat, l’e-commerce o
els social media, elaborar els
materials publicitaris i
promocionals necessaris?

Què aprendràs?
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 de màrqueting; anglès; formació i orientació
laboral, projecte de màrqueting i publicitat i formació en centres
de treball.

Requisits d’accés (un dels següents)
Batxillerat aprovat.
Prova d’accés als CFGS aprovada.
Tenir el títol de tècnic de qualsevol família professional.
COU o el preuniversitari aprovat.
Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
Durada
2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de
treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

I després, què?
Accedir al món laboral com a tècnic/a (de màrqueting, en
publicitat, en relacions públiques, en estudis de mercat...),
organitzador/a d'esdeveniments, inspector/a de serveis,
responsable de promocions de venda...
Accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les
persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior
poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.
(MTR) Conveni de col·laboració amb Tecnocampus
Mataró-Maresme.
Estudiar un altre CFGS.
(MTR) Estudiar el CFGS d'Administració i finances.

On
On s’imparteix?
s’imparteix?
Escola Pia
de Mataró

tarda

1.970 € / curs

Hi col·labora: TecnoCampus Mataró-Maresme

Erasmus+ / Dual /
Online

Grau
Grau superior
superior
HOTELERIA I TURISME

Agències de viatges
i gestió d'esdeveniments
Vols treballar programant
viatges combinats i
esdeveniments, venent serveis
turístics mitjançant agències
de viatges i altres distribuïdors
proposant accions de
màrqueting?

Què aprendràs?
Protocol i relacions públiques; màrqueting turístic; destinacions
turístiques; gestió de productes turístics; venda de serveis
turístics; direcció d'entitats d'intermediació turística; anglès i una
segona llengua estrangera; projecte d'agències de viatges i
gestió d'esdeveniments; formació i orientació laboral; estructura
del mercat turístic; recursos turístics; empresa i iniciativa
emprenedora; formació en centres de treball.

Requisits d’accés (un dels següents)
Batxillerat aprovat.
Prova d’accés als CFGS aprovada.
Tenir el títol de tècnic de qualsevol família professional.
COU o el preuniversitari aprovat.
Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
Durada
2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de
treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

I després, què?
Accedir al món laboral com a tècnic/a superior d'agències de
viatges i gestió d’esdeveniments.
Pots muntar la teva empresa de turisme.
Accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les
persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior
poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.
Estudiar un altre CFGS.

On
On s’imparteix?
s’imparteix?
Escola Pia
Sarrià-Calassanç

Tarda

Dual / Erasmus+

Hi col·laboren: EOutback Services / Lapica Trips & Events

Grau
Grau superior
superior
IMATGE I SO

Animacions 3D, jocs
i entorns interactius
Especialitat en efectes especials per al cinema
Vols aprendre a generar
animacions 2D i 3D per a
produccions audiovisuals i
desenvolupar productes
audiovisuals multimèdia
interactius?
Vols treballar en publicitat,
internet i newmedia?
Vols especialitzar-te en efectes
visuals per al cinema?

Què aprendràs?
Pensar i fer projectes audiovisuals tant en 2D com en 3D,
descobriràs com dibuixar-los, animar-los i il·luminar-los. Com
fer la realització del muntatge i la postproducció de projectes
audiovisuals de diferent caire: videojocs, entorns interactius,
audiovisuals… Farem un bloc de continguts dedicats als efectes
especials. Tot això en col·laboració amb l’ESCAC amb els quals
establirem sinergies a nivell de professorat, d’espais i de
produccions audiovisuals que elaborarem conjuntament.

Requisits d’accés (un dels següents)
Batxillerat aprovat.
Prova d’accés als CFGS aprovada.
Tenir el títol de tècnic de qualsevol família professional.
COU o el preuniversitari aprovat.
Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.

Durada
La durada és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en
un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

I després, què?
Accedir al món laboral en projectes multimèdia.
Accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les
persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior
poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.
Si vols treballar en el món del cinema, t’oferim grans avantatges
en l’accés a l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de
Catalunya-ESCAC.
Estudiar un altre CFGS.

On
On s’imparteix?
s’imparteix?
Escola Pia Nostra
Matí
Senyora (Barcelona)

3.932,94 / curs

Dual / Erasmus+

Hi col·laboren: EOEscola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya-ESCAC
/ ViOD Game Studio (Programació de serious games i oci digital)

Grau
Grau Mitjà
Mitjà
INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

Sistemes microinformàtics
i xarxes
Vols aprendre a instal·lar i
mantenir serveis de xarxes fixes
i mòbils, serveis d’internet i
sistemes informàtics i també
prestar suport als usuaris i
usuàries?

Què aprendràs?
Muntatge i manteniment d’equips; aplicacions ofimàtiques;
sistemes operatius monolloc, en xarxa i locals; seguretat
informàtica; serveis de xarxa; aplicacions web; formació i
orientació laboral; empresa i iniciativa emprenedora; anglès
tècnic; síntesi i formació en centres de treball.

Requisits d’accés (un dels següents)
ESO aprovada.
Prova d’accés als CFGM aprovada.
Tenir el títol de tècnic
2n curs de BUP aprovat.
Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
Durada
2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de
treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

I després, què?
Accedir al món laboral com a tècnic/a informàtic/a.
Estudiar algun batxillerat.
Estudiar un cicle formatiu de grau superior.
Estudiar un altre cicle formatiu de grau mitjà.

On
On s’imparteix?
s’imparteix?
Escola Pia
de Mataró

1r matí
2n tarda

1.970 € / curs

Erasmus+

Grau
Grau superior
superior
INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

Desenvolupament d'Aplicacions
Multiplataforma, perfil professional
Programació Videojocs i Oci Digital
Si els videojocs són el teu món
i vols forjar-te un futur
professional versàtil i ple de
possibilitats, aquests són els
estudis que encaixen amb tu.
En aquest cicle coneixeràs tota
la intensitat i la realitat del que
significa fer un videojoc.
Especialitzant-te, aprofundiràs
en Programació, i en El Game
design.

Què aprendràs?
De la mà de professionals del sector dels VIDEOJOCS, aprendràs:
programació bàsica i avançada (C++, C#, Java); programació de
videojocs 2D i 3D amb motors de darrera generació com UNITY
2D-3DUDK; programació de dispositius mòbils, arquitectures de
sistemes de consoles i telèfons intel·ligents; metodologies àgils
de gestió de projectes (SCRUM); disseny de videojocs 2D-3D
(3D-Studio); game design, matemàtiques i física del videojoc;
programació de serveis WEB per a xarxes socials; bases de
dades; llenguatges de marques; coneixements d’empresa i
monetització de videojocs, apps.

Requisits d’accés (un dels següents)
Batxillerat aprovat.
Prova d’accés als CFGS aprovada.
Tenir el títol de tècnic de qualsevol família professional.
COU o el preuniversitari aprovat.
Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.

Durada
2.182 hores (1.865 lectives en un centre educatiu i 317 en un
centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

I després, què?
Accedir al món laboral com a programador de videojocs,
programador d’apps i game-designer.
Accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau (Enginyeria
Informàtica o Grau de programació de videojocs universitaris), com
alguns dels nostres alumnes. Les persones que s'han graduat en un
cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de
crèdits universitaris ECTS. També tenim alumnes universitaris a la
resta d'Europa. Estudiar un altre CFGS.

On
On s’imparteix?
s’imparteix?
Escola Pia
de Granollers

tarda

5.110 € / curs

Erasmus+

Hi col·labora: ViOD Game Studio (Programació de serious games
i oci digital).
Projectes: organitzador d'una Game Jam
Formació especialitzada i acreditacions: extraescolar d'anglès
(First i Advanced) i introducció a la creació de videojocs amb Unity

Grau
Grau superior
superior
INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

Desenvolupament
d'aplicacions multiplataforma
Vols treballar com a
analista-programador o gestor
de projectes informàtics en el
departament informàtic de
qualsevol empresa?
Vols desenvolupar, implantar,
documentar i mantenir
aplicacions informàtiques
multiplataforma, utilitzant
tecnologies i entorns de
desenvolupament específics,
garantint l'accés a les dades de
forma segura i complint els
criteris d'usabilitat i qualitat
exigides en els estàndards
establerts?

Què aprendràs?
Sistemes informàtics; bases de dades; programació; llenguatges
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; formació i
orientació laboral; empresa i iniciativa emprenedora; projecte de
desenvolupament d’aplicacions multiplataforma i formació en
centres de treball.

Requisits d’accés (un dels següents)
Batxillerat aprovat.
Prova d’accés als CFGS aprovada.
Tenir el títol de tècnic de qualsevol família professional.
COU o el preuniversitari aprovat.
Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.

Durada
2.000 hores (1.683 en un centre educatiu i 317 en un centre de
treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

I després, què?
Accedir al món laboral com a analista programador-informàtic o
com a gestor de projectes informàtics.
Accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les
persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior
poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.
Conveni de col·laboració amb Tecnocampus Mataró-Maresme.
Estudiar un altre CFGS.

On
s’imparteix?
On s’imparteix?
s’imparteix?
Escola Pia
de Mataró

tarda

1.970 € / curs

Erasmus+ / Dual

Hi col·labora: TecnoCampus Mataró-Maresme
Escola Pia Nostra
Matí
Senyora (Barcelona)
Hi col·labora: Everis an NTT Data Company

Pendent d’autorització

Grau
Grau superior
superior
INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

Desenvolupament d'aplicacions
web, orientat al Digital
Marketing
Orientat a planificar i
desenvolupar accions de
màrqueting digital. Pàgines web
i sistemes de comunicació
digitals utilitzant les tecnologies
de la comunicació a través
d'internet.
Si t’atreu desenvolupar,
implantar i mantenir aplicacions
web, amb independència del
model emprat i utilitzant
tecnologies específiques,
garantint l’accés a les dades de
forma segura i complint els
criteris d’accessibilitat,
usabilitat i qualitat exigides en
els estàndards establerts, tria
aquests estudis.

Què aprendràs?
Sistemes informàtics; bases de dades; programació; llenguatges
de marques i sistemes de 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; projecte de
desenvolupament d’aplicacions web i formació en centres de
treball.

Requisits d’accés (un dels següents)
Batxillerat aprovat.
Prova d’accés als CFGS aprovada.
Tenir el títol de tècnic de qualsevol família professional.
COU o el preuniversitari aprovat.
Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.

Durada
2.000 hores (1.683 lectives en un centre educatiu i 317 en un
centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.
Possibilitat de fer doble titulació en aplicacions multiplataforma
en 3 cursos.

I després, què?
Accedir al món laboral com a programador web en entorns client
i servidor, gestor de projectes informàtics…
Accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les
persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior
poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.
Conveni de col·laboració amb Tecnocampus Mataró-Maresme.
Estudiar un altre CFGS.

On
On s’imparteix?
s’imparteix?
Escola Pia
de Mataró

tarda

4.4550 / curs

Hi col·labora: TecnoCampus Mataró-Maresme

Erasmus+ / Dual

Grau
Grau Mitjà
Mitjà
SANITAT

Cures auxiliars
d'infermeria
Vols convertir-te en professional
de la salut?
Vols treballar tenint cura de les
persones?
Podràs treballar en diferents
unitats hospitalàries: pediatria,
quiròfan, urgències,
traumatologia, odontologia…
Nosaltres tenim els
professionals i equipaments
necessaris perquè així sigui!

Què aprendràs?
Aprendràs tot allò que està relacionat amb el tenir cura de les
persones al llarg de les 4 etapes del cicle vital (la infància,
l'adolescència, l’adultesa i la vellesa) tinguin o no una malaltia, i
contemplant la salut des de totes les seves dimensions: la física, la
psicològica, la social i l’espiritual.
Aprendràs com funciona el cos humà i sobre els procediments, les
tècniques i la relació d’ajuda que cal aplicar a i amb les persones,
davant els problemes de salut o situacions de vida com l’embaràs,
que poden viure al llarg de la seva vida, amb l'objectiu de millorar el
seu benestar i qualitat de vida.

Requisits d’accés (un dels següents)
ESO aprovada.
Prova d’accés als CFGM aprovada.
Tenir el títol de tècnic.
2n curs de BUP aprovat.
Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.

Durada
1.400 hores (990 lectives en un centre educatiu i 410 en un centre
de treball) distribuïdes en un curs acadèmic..

I després, què?
Accedir al món laboral com a tècnic/a auxiliar d'infermeria, atenció
primària o domiciliària, en unitats especials i de salut mental.
Estudiar algun batxillerat.
Estudiar un cicle formatiu de grau superior.
Estudiar un altre cicle formatiu de grau mitjà.

On
On s’imparteix?
s’imparteix?
Escola Pia de
Caldes de Montbui

Matí

4.106,50 / curs

Erasmus+

Hi col·laboren: Fundació Sanitària de Mollet / Fundació Santa Susanna
Escola Pia Nostra
Matí
Senyora (Barcelona)

3.809,33 / curs

Hi col·labora: Health Diagnòstic (GRUPO QUIRONSALUD)

Erasmus+

Grau
Grau Mitjà
Mitjà
SANITAT

Farmàcia i parafarmàcia

Vols aprendre a elaborar i
distribuir productes
farmacèutics i afins?
Vols vendre productes
parafarmacèutics i portar a
terme tasques administratives
i de control de magatzem?

Què aprendràs?
Disposició i venda de productes; oficina de farmàcia; dispensació
de productes farmacèutics i parafarmacèutics; operacions
bàsiques de laboratori; formulació magistral; promoció de la
salut; primers auxilis; anatomofisiologia i patologia bàsiques;
formació i orientació laboral; emprenedoria; anglès; formació en
centres de treball.

Requisits d’accés (un dels següents)
ESO aprovada.
Prova d’accés als CFGM aprovada.
Tenir el títol de tècnic.
2n curs de BUP aprovat.
Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.

Durada
2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de
treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

I després, què?
Accedir al món laboral com a tècnic/a auxiliar de farmàcia o de
magatzem de medicaments, en una farmàcia hospitalària o en un
establiment de parafarmàcia.
Estudiar algun batxillerat.
Estudiar un cicle formatiu de grau superior.
Estudiar un altre cicle formatiu de grau mitjà.

On
On s’imparteix?
s’imparteix?
Escola Pia de
Matí
Vilanova i la Geltrú

3.350€ / curs

Erasmus+

Grau
Grau superior
superior
SANITAT

Dietètica especialitzada
en nutrició esportiva
Vols treballar en centres
esportius?
Vols innovar dins l’esport?
Vols assessorar els ciutadans
sobre bons hàbits alimentaris?
Vols desenvolupar-te com a
dietista?
Vols complementar la formació
esportiva per a ser un bon
professional?

Què aprendràs?
Organització i gestió de l’àrea de treball unitat/gabinet consulta
de dietètica; alimentació equilibrada; alimentació i esport;
dietètica i dietoteràpia enfocada a l’esport; control alimentari;
indústria alimentària i etiquetatge; microbiologia, transgènics,
ecològics i nous aliments; educació sanitària; promoció de la
salut i enquesta dietètica; fisiopatologia aplicada a la dietètica;
relacions en l’àmbit de treball, formació i orientació laboral,
informàtica, llengua estrangera; síntesi i formació en centres de
treball de reconegut prestigi.

Requisits d’accés (un dels següents)
Batxillerat aprovat.
Prova d’accés als CFGS aprovada.
Tenir el títol de tècnic de qualsevol família professional.
COU o el preuniversitari aprovat.
Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.

Durada
2.000 hores (1.590 en un centre educatiu i 410 en un centre de
treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

I després, què?
Accedir al món laboral com a tècnic/a superior en dietètica
(especialitzat en nutrició esportiva).
Pots muntar el teu propi gabinet d’assessorament en una
instal·lació esportiva.
Accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les
persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior
poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS .
Estudiar un altre CFGS.

On
On s’imparteix?
s’imparteix?
Escola Pia
Sarrià-Calassanç
(Barcelona)

Matí / tarda

Hi col·labora: Menja Sà

Erasmus+ / Online

Grau
Grau superior
superior
SANITAT

Documentació i
administració sanitàries
Vols aprendre a definir i
organitzar processos de
tractament de la informació i
documentació clínica, extraient i
registrant dades, codificant-les i
validant la informació, garantint
el compliment de la normativa,
així com intervenir en els
processos d’atenció i gestió de
pacients i de gestió
administrativa en centres
sanitaris?

Què aprendràs?
Gestió de pacients; terminologia clínica i patologia; extracció de
diagnòstics i procediments; arxius i documentació sanitaris;
ofimàtica i processament de la informació; codificació sanitària;
atenció psicosocial al pacient-usuari; validació i explotació de
dades; gestió administrativa sanitària; formació i orientació
laboral; emprenedoria; projecte de documentació i administració
sanitàries; formació en centres de treball.

Requisits d’accés (un dels següents)
Batxillerat aprovat.
Prova d’accés als CFGS aprovada.
Tenir el títol de tècnic de qualsevol família professional.
COU o el preuniversitari aprovat.
Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.

Durada
2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de
treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

I després, què?
Accedir al món laboral com a responsable tècnic/a de codificació
de documentació sanitària, d’arxius d’històries clíniques,
d’avaluació i control de qualitat de la prestació sanitària,
assistent d’equips de recerca biomèdica, entre d’altres.
Accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les
persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior
poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.
Estudiar un altre CFGS.

On
On s’imparteix?
s’imparteix?
Escola Pia de
Matí
Vilanova i la Geltrú

3.350€ / curs

Grau
Grau superior
superior
SANITAT

Imatge per al diagnòstic
i medicina nuclear
Vols treballar en un centre
hospitalari?
Vols dominar les tècniques de
diagnòstic i ajudar els facultatius
per a la diagnosi de qualsevol
incidència sanitària?

Què aprendràs?
Aprendràs a obtenir registres gràfics, morfològics o funcionals
del cos humà, amb fins diagnòstics o terapèutics, a partir de la
prescripció facultativa, utilitzant equips de diagnòstic per imatge
i de medicina nuclear, i assistint el pacient durant la seva estada
a la unitat, aplicant protocols de radioprotecció i de garantia de
qualitat, així com els establerts a la unitat assistencial.

Requisits d’accés (un dels següents)
Batxillerat aprovat.
Prova d’accés als CFGS aprovada.
Tenir el títol de tècnic de qualsevol família professional.
COU o el preuniversitari aprovat.
Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.

Durada
2.000 hores (1584 en un centre educatiu i 416 en un centre de
treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Horari de tardes

I després, què?
Accedir al món laboral com a tècnic/a: (en imatge per al
diagnòstic, especialista en radiodiagnòstic, especialista en
medicina nuclear...), en radiologia d'investigació i experimentació.
Podràs treballar en:
- Centres hospitalaris: serveis de diagnòstic per la imatge i de
medicina nuclear.
- Atenció primària: gabinets de radiologia, centres de salut i
serveis de medicina d’empresa.
- Centres d’experimentació animal.
- Indústria: tècnic/a d’aplicacions i departaments comercials.
Unitats de protecció radiològica.
- Teleradiologia.
Accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les
persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior
poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.
Estudiar un altre CFGS.
Especialització amb un tercer any.

On
On s’imparteix?
s’imparteix?
Escola Pia
Nostra Senyora
(Barcelona)

Matí

3.792,49 / curs

Hi col·labora: Health Diagnòstic (GRUPO QUIRONSALUD)

Erasmus+

Grau
Grau superior
superior
SANITAT

Laboratori clínic i biomèdic

Vols treballar en un laboratori
hospitalari o de recerca?
Vols treballar en un laboratori
alimentari? I en un banc d’òrgans
i teixits?

Què aprendràs?
Tot el procés des del moment que reculls una mostra, com la
conserves, la manipules i li fas les proves necessàries per valorar
l’estat de salut de la persona. T’ensenyarem el funcionament de
l’organisme, et formarem perquè aconsegueixis la destresa per
manipular els materials i equips de laboratori i les diferents
tècniques diagnòstiques per determinar si els valors obtinguts
són normals o estan alterats.

Requisits d’accés (un dels següents)
Batxillerat aprovat.
Prova d’accés als CFGS aprovada.
Tenir el títol de tècnic de qualsevol família professional.
COU o el preuniversitari aprovat.
Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.

Durada
2.000 hores (1.560 en un centre educatiu i 440 hores de formació
en laboratoris de reconegut prestigi) distribuïdes en dos cursos
acadèmics.

I després, què?
Accedir al món laboral com a tècnic/a (en laboratori de
diagnòstic clínic, en laboratori...), delegat/da comercial de
productes hospitalaris i farmacèutics...
Accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les
persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior
poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.
Estudiar un altre CFGS.

On
On s’imparteix?
s’imparteix?
Escola Pia
Nostra Senyora
(Barcelona)

Matí

3.839,30 / curs

Hi col·labora: Health Diagnòstic (GRUPO QUIRONSALUD)

Erasmus+

Grau
Grau superior
superior
SERVEIS SOCIOCULTURALS
I A LA COMUNITAT

Educació infantil

Vols treballar com a educador/a
infantil en una aula, en
programes específics de treball
amb infants de 0 a 6 anys, o
donant suport familiar?
Vols ser educador/a en activitats
d’oci i temps de lleure, en
ludoteques, biblioteques, casals,
esplais, o cases de colònies?

Què aprendràs?
Didàctica de l’educació infantil; autonomia personal i salut infantil;
el joc infantil i la seva metodologia; expressió i comunicació;
desenvolupament cognitiu, motriu i socioafectiu; habilitats socials;
intervenció amb famílies i atenció a menors; projecte d’atenció a la
infància; primers auxilis; formació i orientació laboral; empresa i
iniciativa innovadora; formació en centres de treball; didàctica de
l'anglès amb infants, pràctiques psicomotrius, i cançons de falda
infantils.

Requisits d’accés (un dels següents)
Batxillerat aprovat.
Prova d’accés als CFGS aprovada.
Tenir el títol de tècnic de qualsevol família professional.
COU o el preuniversitari aprovat.
Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.

Durada
La durada és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en
un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics amb
horari compactat.

I després, què?
Accedir al món laboral com a educador o educadora infantil en el
primer cicle d’educació infantil, en institucions i/o en programes
específics de treball amb infants de 0 a 6 anys en situació de risc
social, i en programes o activitats d’oci i de temps lliure infantil.
Accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones
que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden
obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS .
Estudiar un altre CFGS.

On
On s’imparteix?
s’imparteix?
Escola Pia
Sant Antoni
(Barcelona)

Matí

300 € matrí.
1r curs +
2.880 € / curs

Erasmus+ / Dual /
Mòduls
semipresencials

Hi col·laboren: Escola Adhara (educació en el lleure) / Escola Pia de Catalunya
Formació especialitzada i acreditacions: Títol de monitor de lleure infantil
i juvenil i Preparació de les PAP per accedir als Graus en Educació Infantil
i Educació Primària

Grau
Grau superior
superior
SERVEIS SOCIOCULTURALS
I A LA COMUNITAT

Animació sociocultural
i turística
Vols treballar de coordinador o
coordinadora i director o directora
d'activitats del lleure infantil i
juvenil, de coordinador o
coordinadora i director o directora
de campaments, d'albergs de
joventut, de cases de colònies, de
granges escola, d'aules de cases
de joventut i d'escoles de natura,
d’animador o animadora
sociocultural, de dinamitzador
comunitari o dinamitzadora
comunitària, d’assessor o
assessora del sector associatiu,
de tècnic comunitari o tècnica
comunitària, de tècnic o tècnica
de serveis culturals, de tècnic o
tècnica en informació juvenil,
d’animador o animadora d'hotels;
de vetllades i espectacles, o
d'activitats recreatives a l'aire
lliure en complexos turístics, o de
cap de departament d'animació
turística.

Què aprendràs?
Context de l'Animació Sociocultural, Metodologia de la Intervenció
Social, Animació Turística, Activitats d'Oci i Temps Lliure,
Dinamització Grupal, Animació i Gestió Cultural, Desenvolupament
Comunitari, Informació Juvenil, Intervenció Socioeducativa amb
Joves, Primers Auxilis, Anglès, Formació i Orientació Laboral,
Empresa i Iniciativa Emprenedora, Projecte d'Animació
Sociocultural i Turística, Formació en Centres de Treball.

Requisits d’accés (un dels següents)
Batxillerat aprovat.
Prova d’accés als CFGS aprovada.
Tenir el títol de tècnic de qualsevol família professional.
COU o el preuniversitari aprovat.
Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.

Durada
2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de
treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

I després, què?
Accedir al món laboral com a tècnic/a (d’animador turístic, director
de lleure,...), director de colònies i campaments, tècnic/a en
informació juvenil, entre d’altres.
Accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones
que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden
obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.
Estudiar un altre CFGS.
Estudiar el CFGS d’Ensenyament i animació socioesportiva.

On
On s’imparteix?
s’imparteix?
Escola Pia
Sarrià-Calassanç
(Barcelona)

Matí

Pendent d’autorització

Grau superior 2x3
CFGS Ensenyament i animació socioesportiva + Animació sociocultural i turística

Grau
Grau superior
superior
IMATGE PERSONAL

Termalisme i benestar

Vols treballar de tècnic en
tractaments estètics integrals,
d’especialista en tècniques
hidrostàtiques, de tècnic en
massatges estètics, de tècnic en
drenatge limfàtic estètic,
d’instructor de grups
d’hidrocinècia i de tractament
corporal, de coordinador
d'activitats de condicionament
físic i d’hidrocinècia, de director
tècnic en spas i balnearis, de
monitor de lleure?

Què aprendràs?
Valoració de la condició física i intervenció en accidents, Dinàmica
de grups, Massatge estètic, Característiques i necessitats de les
persones en situació de dependència, Condicionament físic a
l'aigua, Estètica hidrotermal, Tècniques d’hidrocinècia, Projecte de
termalisme i benestar, Formació i orientació laboral, Empresa i
iniciativa emprenedora, Anglès, Activitat d’oci i temps lliure i
Formació en centres de treball.

Requisits d’accés (un dels següents)
Batxillerat aprovat.
Prova d’accés als CFGS aprovada.
Tenir el títol de tècnic de qualsevol família professional.
COU o el preuniversitari aprovat.
Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.

Durada
2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de
treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

I després, què?
Accedir al món laboral com a tècnic/a (de massatge estètic, en
tècniques d’hidrocinècia,...), responsable de l’àrea de wellness
d’instal·lacions esportives, hotels ressort, spa, balnearis,...
Accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones
que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden
obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.
Estudiar un altre CFGS.
Estudiar el CFGS de Condicionament físic.

On
On s’imparteix?
s’imparteix?
Escola Pia
Sarrià-Calassanç
(Barcelona)

Matí / tarda

Grau superior 2x3
CFGS Condicionament físic + Termalisme i benestar

Pendent d’autorització

