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1. El Servei Local
de Transició Escola-
Treball 

OBJECTIUS

OBJECTIUS 
GENERALS

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS

El Servei Local de Transició Escola-Treball de Viladecans té com a punt de referència 
el marc programàtic polític on es descriuen, entre d’altres, els següents

A partir d’aquests objectius globals el Grup de Treball en Xarxa ha establert uns:

Considerar l’educació de la població com a element fonamental de la qualitat de vida 
i com un dels eixos clau de desenvolupament per a Viladecans.

Establir i/o enfortir fórmules estables de col·laboració entre l’Ajuntament i els centres 
de secundària del municipi. 

Entendre l’educació com a instrument per aconseguir la cohesió i la integració social.

Donar suport i/o optimitzar la metodologia d’intervenció per a la transició dels joves al 
món professional des dels centres de secundària.

Atendre a la població jove com a col·lectiu que pot ser objecte d’exclusió social o 
marginació, tot establint un model propi per a la ciutat.

Aportar metodologies innovadores d’intervenció en col·lectius de joves.

Assolir una oferta efi caç i equitativa d’oportunitats de transició a la vida activa.

Implementar o potenciar mecanismes de coordinació intramunicipal.

Coordinar els diferents agents que actuen en el territori, per estructurar l’oferta de 
formació en les línies de desenvolupament del municipi.

Potenciar estratègies de planifi cació i articulació del Servei Local de Transició Escola-
Treball.

Implementar o millorar sistemes d’avaluació de resultats i d’impacte dels programes 
en efi ciència i efi càcia.

Difondre bones pràctiques, consolidar i augmentar la xarxa local per a la transició 
escola-treball.

Implementar o potenciar mecanismes de coordinació intermunicipal amb territoris 
pròxims.
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PFI
(PROGRAMES
DE FORMACIÓ
I INSERCIÓ)

- PTT
- FIAP
- PFI NEE

SERVEI
OCUPA’T

- Inspecció
- Serveis eduactius
- Centres de Secundaria
- UEC
- AJUNTAMENT

Serveis Socials,
Educació, Joventut,
Empreses, innovació
i ocupació
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METODOLOGIA La metodologia de treball predominant en els diferentes programes específi cs que 
s’està portant a terme en relació a l’educació dels joves del municipi és transversal i 
en xarxa.

• Coordinació intramunicipal:
Coordinació dels àmbits de Serveis a la ciutadania i Promoció de la ciutat; en 
concret dels Serveis de Polítiques d’Igualtat (Serveis Socials, Educació i Joventut) i 
l’Area d’Empreses, Innovació i Ocupació.

• Coordinació supramunicipal:
Reunions convocades i assessorades per la Diputació de Barcelona, amb altres 
Ajuntaments del Baix Llobregat i el Consell Comarcal del Baix Llobregat.

• Coordinació interprofessional
- Consolidació de la xarxa local, formada per: inspecció, equips directius i psico-
pedagos dels instituts de Viladecans, Serveis educatius i UEC del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i dels Serveis de Polítiques d’Igualtat 
(Serveis Socials, Educació i  Joventut) i l’Area d’Empreses, Innovació i Ocupació.
- Reunions mensuals.

• Prevenció que realitza l’administració local en el marc escolar:
- Reforç dels circuits i coordinació en relació amb el Programa d’absentisme escolar.
- Suport tècnic i de recursos propis de l’Ajuntament a les necessitats explicitades 
per als programes desenvolupats en diverses accions de reforç als instituts.
- Unitat d’Escolarització Compartida com a experiència adreçada a determinats 
alumnes dels Instituts amb necessitats educatives especials.
- Detecció de necessitats col·lectives amb alt grau de diversitat: alumnes amb ne-
cessitats educatives especials i immigrants nouvinguts.
- Desenvolupament del Projecte de Diversifi cació Curricular Òrbita, per tal 
d’aconseguir la millora de l’èxit escolar de nois/noies desmotivats escolarment i/o 
amb retard d’aprenentatge.
- Col·laboració amb universitats per desenvolupar projectes de millora l’èxit educatiu 
(Mart XXI amb la UPC , Campus Ítaca amb la UAB).

• Informació
- Documents referents a recursos formatius i dossiers diversos de treball.
- Guia d’orientació per a joves.
- Suport i difusió en els instituts dels diferents punts d’informació per a joves del 
municipi.
- Tramitació d’informació puntual d’acord amb les peticions de diversos centres.
- Consolidació del Pla d’Orientació.
- Atenció personalitzada de consultes de joves i famílies.



ACCIONS
PREVISTES
AL CURS
2015-2016

OBJECTIU GENERAL OBJECTIUS ESPECÍFICS ACCIONS

Establir i/o consolidar fórmu-
les estables de col·laboració 
entre l’Ajuntament, els 
centres de secundària i els 
serveis educatius de la zona, 
en les accions de transició 
escola-treball.

Optimitzar la gestió de les 
derivacions de l’alumnat.

Organització de la Jornada 
Anual del Servei Local de TET 
adreçada als tutors/es de 3r i 
4t d’ESO.

Derivació i seguiment 
d’alumnat al SLTET. Comissió 
de treball.

Aportar metodologies 
innovadores d’intervenció 
amb col·lectius de joves, tot 
millorant la seva orientació 
socioprofessional.

Organització de la X Jornada 
d’Orientació entre Iguals.

Pla d’Orientació als centres 
de secundària.

Dissenyar estratègies per a 
la millora de l’èxit escolar a 
la ciutat.

Fer el seguiment dels resul-
tats educatius a la ciutat. Observatori TET. 

Impulsar projectes que millo-
rin l’èxit escolar a la ciutat.

Projecte de diversifi cació 
curricular Òrbita. Comissió de 
treball.

Projecte Són especialistes

Projecte Mart XXI

Cotutorització dels treballs de 
recerca de batxillerat.

Projecte europeu
IMAILE: Entorns personals 
d’aprenentatge.

Pla de suport a l’escolarització 
i prevenció de l’absentisme 
(comissions de treball).

Sharing to learn

Premis de recerca en matèria 
d’igualtat de gènere.

Espais de suport a l’estudi.

Pla de prevenció de drogode-
pendències.
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Garantir l’acompanyament 
del jove, durant i en fi nalit-
zar l’Educació Secundària 
Obligatòria, en relació amb 
l’oferta del territori, po-
sant especial atenció als 
col·lectius més desfavorits.

Atendre la població jove que 
pot ser objecte d’exclusió 
social o marginació.

Atenció, orientació i segui-
ment dels joves a través del 
SLTET.

Fer el seguiment dels joves 
que han fet un PFI o d’altres 
programes de formació no 
reglada.

Acompanyament dels joves 
que acaben un PFI o d’altres 
programes de formació no 
reglada cap a la formació 
reglada.

Continuar amb la comissió 
d’orientació i seguiment de 
necessitats específi ques.

Recerca de recursos per 
aquest col·lectiu i millora 
dels protocols de derivació. 
Comissió de treball.

Assegurar que tots els 
col·lectius amb difi cultats 
econòmiques disposin dels 
recursos necessaris per 
seguir la seva formació de 
manera òptima.

Recollida de la informació de 
les necessitats dels centres. 
Comissió  de treball.



2. El Grup de Treball
en Xarxa 2015-2016

Amb l’objectiu  d’oferir solucions als àmbits d’actuació del Servei Local de Transició Escola Treball 
s’està treballant en xarxa mitjançant un grup de professionals format pels agents següents:  Serveis 
de Polítiques d’Igualtat (Serveis Socials, Educació i  Joventut) i l’Area d’Empreses, Innovació i Ocu-
pació de l’Ajuntament de Viladecans, i Inspecció, representants dels centres d’ensenyament secun-
dari públics, dels serveis educatius i de la UEC del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya.

El Grup de Treball en Xarxa 05

PROFESSIO-
NALS QUE HI 
INTERVENEN

Dissenyar i organitzar accions específi ques per a alumnes amb un grau més elevat de 
difi cultats i amb major risc de fracàs.

Detectar necessitats i recursos d’inserció laboral i formativa pels joves que no acredi-
ten l’ESO.

OBJECTIUS

Dissenyar i organitzar accions preventives que permetin als i les joves recuperar els 
instruments bàsics per a l’aprenentatge, i així facilitar el seu procés d’incorporació 
social.

Coordinar tots els àmbits implicats.

Realitzar accions d’orientació escolar i professional.

Identifi car amb  regularirat la demanda potencial dels usuaris/àries del servei.

Establir mecanismes de conversió de la demanda potencial en real.

Atendre prioritàriamet grups de risc.

Aquest model es contextualitza dins les polítiques d’intervenció amb joves al territori, 
ja que respon a un objectiu: millorar les possibilitats d’inserció sociolaboral dels joves 
sense acreditació en l’ESO, i/o aconseguir la seva reinserció acadèmica.

El Grup de Treball en Xarxa té un funcionament propi, amb una estructura i compo-
sició determinades. 
A continuació, s’indiquen els membres del grup de treball en xarxa durant aquest 
curs, així com les comissions previstes: 

GRUP DE TREBALL DE LA XARXA LOCAL TET DE VILADECANS CURS 2013-2014

Nom i cognom Servei/càrrec

Elena Cazorla Directora de Serveis d’Igualtat d’Oportunitats

Pepi Vázquez Servei d’educació Ajuntament

M.Carmen Aguilar Servei d’educació Ajuntament

Lourdes Sotelo Inspecció Departament Ensenyament Generalitat

Lourdes Felip Inspecció Departament Ensenyament Generalitat

Carles Mariño Institut  Miramar

Maite Cirera Institut Josep Mestres i Busquets

Montse García Institut Josep Mestres i Busquets

Núria Vallduriola Institut Torre Roja



• Comissions de treball del curs 2015-2016:

Olga Diaz Institut Torre Roja

Pilar Gómez Institut de Sales

Ana Palacios Institut de Sales

Joana Melero Institut de Viladecans 

Lola Calzada EAP 

Alba Díaz UEC

Montse Garbayo Empreses, innovació i ocupació Ajuntament

Marta Gallardo Servei de joventut Ajuntament

Silvia Castañeda Serveis socials Ajuntament
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PLA DE SUPORT A L’ESCOLARITZACIÓ I PREVENCIÓ

DE L’ABSENTISME

Comissió municipal d’absentisme

Comissió tècnica d’absentisme d’escolar

Comissió de prevenció d’absentisme escolar

Comissió d’orientació i seguiment de necessitats específi ques.

Comissió del Projecte de diversifi cació curricular.

Comissió d’orientació i acompanyament en el procés de preinscripció 
als ensenyaments postobligatoris

XARXA LOCAL DE TRANSICIÓ ESCOLA-TREBALL



3. Punt d’Informació
del SLTET
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DESTINATARIS/
ÀRIES

• S’ofereix informació i orientació individualitzada sobre:
- Formació reglada: Oferta de  programes de formació i inserció, cicles formatius de 
grau mitjà i superior, batxillerats.
- Formació per al Treball: Programes de formació i ocupació, per a joves que des-
prés de l’escolarització obligatòria desitgen una formació més pràctica, per la seva 
incorporació al món laboral i/o la continuïtat en els seus estudis.

Des del servei es realitza un acompanyament en el procés de transició al món labo-
ral per a aquests joves.

(Fitxa adjunta a la següent pàgina)

UBICACIÓ
DEL SERVEI

FITXA
DE DERIVACIÓ

CENTRE DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I SERVEIS A LES EMPRESES CAN CALDERON

C/ Andorra, 64
Polígon Can Calderon
08840 Viladecans
T: 93 635 18 04 (dilluns tarda)
T: 93 635 18 00 - Ext: 8234 (matins)
mail: educaciosecundaria@viladecans.cat

Horari d’atenció: dilluns de 15:30 a 19 h

Servei adreçat a joves, famílies i professionals per a l’orientació i informació  acadè-
mica i professional després de l´ESO. 



FITXA D’ALUMNES DELS CENTRES DE SECUNDÀRIA DE VILADECANS AL SLTET

Dades personals de l’alumne/a:

Nom i cognoms:
Data Naixement:

 DNI/NIE:
 Sense documentació

Adreça Població

Centre de procedència: Curs: Referent

País d’origen (alumnat estranger): Data d’arribada:

 Dictamen de NEE. Discapacitat que es fa constar:  CAD
Grau:

 EVO:

Dades familiars signifi catives:

Nom i cognoms del pare/mare/tutor:
Telèfon/s de contacte:
Grau de col·laboració:

 Accepten les difi cultats del fi ll/a
 Situació econòmica precària
 Estan d’acord amb l’orientació realitzada pel centre

 Les seves expectatives són les adequades
 Risc social

Llengua habitual fora escola:   castellà    català    altres:

Nivell assolit Lleng. catalana:
Primària:  CI    CM    CS
ESO:  1r    2n    3r    4t

Nivell assolit Lleng. castellana:
Primària:  CI    CM    CS
ESO:  1r    2n    3r    4t

Nivell assolit Matemàtiques:
Primària:  CI    CM    CS
ESO:  1r    2n    3r    4t

Observacions d’interès respecte de la seva actitud i relacions

Habilitats de l’alumne/a:

Envers les matèries Envers el grup Envers el professorat

 Interès sempre
 Interès de vegades
 Indiferència
 Oposició

 És acceptat pels altres
 S’adapta als altres
 És dominant
 És rebutjat

 Demana ajut
 Accepta ajut
 Indiferència
 Oposició

Interessos i motivacions personals de l’alumne/a:

Adaptacions curriculars i derivacions

Ha seguit algun tipus d’adaptació
 individual
 grupal

Mesures organitzatives:
 USEE
 Atenció específi ca del psicopedagog/a
 Agrupaments fl exibles     Aula oberta     Aula d’Acollida
 UEC     PDC     Altres:

En quines àrees? En quins cursos?

Ha estat atès per algun servei:
 Si     No

 EAP     Serveis Socials     EAIA     CSMIJ     Hospital de dia
 Altres serveis mèdics i/o reeducatius:

Suggeriments sobre el seu estil d’aprenentatge que puguin ser d’utilitat:
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4. Pla d’Orientació
als centres de
secundària

CONTINGUT DE 
LES XERRADES

El Pla d’Orientació, coordinat pel Servei de Joventut de l’Ajuntament, engloba tot un conjunt de xerra-
des d’orientació acadèmica i professional adreçades a l’alumnat de 4t d’ESO i 1r i 2n de batxillerat. 
Es realitza amb la col·laboració del Punt d’Informació del Servei Local de Transició Escola-Treball i del 
Centre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses Can Calderon.

• Ja he acabat l’ESO…i ara què faig ?:
- Adreçada a alumnat de 4t d’ESO.
- Els Programes de formació i inserció (PFI). Defi nició i tipologia. Continuïtat en el 
sistema educatiu reglat. Oferta al municipi i rodalies. 
- Cicles formatius de grau mitjà. Organització i famílies professionals. Prova d’accés. 
Preinscripcions i matrícula. Oferta al municipi i rodalies.
- Batxillerat. Estructura. Oferta al municipi i rodalies. Possibilitats desprès del batxille-
rat.

• Tècniques d’estudi
- Adreçada a alumnat de 1r de batxillerat.
- Esforç i motivació.
- La importància de les classes.
- Característiques generals.
- La planifi cació.
- L’estudi a casa.
- Els exàmens.

• Opcions després del batxillerat:
- Adreçada a alumnat de 2n de batxillerat.
- Cicles formatius de grau superior. Organització i famílies professionals. Preinscrip-
cions i matrícula. Oferta al municipi i rodalies.
- Prova d’accés a grau superior. 
- Proves d’accés a la universitat.
- Preinscripció universitària. Notes de tall. Accés a universitats públiques i privades. 
Beques universitàries.
- Universitat. Conceptes, processos i itineraris. 

• Prepara’t pel món laboral:
- Adreçada a alumnat de 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius.
- Nocions bàsiques de recerca de feina
- Introducció als Serveis de Can Calderon.

PER A MÉS INFORMACIÓ I/O CONCERTAR XERRADES:

Servei de Joventut de l’Ajuntament de Viladecans
Centres de Recursos per a Joves Can Xic
Parc de Can Xic, 1. 08840 Viladecans
Tel. 93 647 00 24 - e-mail: joventut@viladecans.cat
www.viladecans.cat/joves

Horari de matins:
Dimarts i dissab-
tes, de 10 a 14h

Horari de tardes:
De dilluns a diven-
dres de 16:30 a 
21h i dissabtes
de 16 a 20h
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5. Cursos de
transició al treball 
per a joves

PROGRAMES 
DE FORMACIÓ 
INSERCIÓ (PFI)

Formació adreçada als joves que compleixin com a mínim 16 anys  d’edat i com 
a màxim 21 en l’any d’inici del programa, que hagin deixat l’educació secundària 
obligatòria sense obtenir-ne el títol, i que, en el moment d’iniciar els programes, no 
segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

Aquests programes es confi guren com a cursos formatius que han de permetre a 
aquests joves reintroduir-se en el sistema educatiu per prosseguir estudis de forma-
ció professional. Han de facilitar, també, l’aprenentatge imprescindible per accedir al 
mercat de treball amb millors possibilitats d’obtenir una ocupació.

• Requisits d’accés
L’accés a aquests programes es regula segons la RESOLUCIO ENS/280/2015 del Departament d’Ensenyament, de 18 
de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula als centres del Servei d’Educació de Catalunya i 
altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2015-2016.



Cursos de transició al treball per a joves 11

• Temporització
Inici: setembre 2015 - Finalització: juny 2016.

• Mòduls formatius
a) Mòduls de formació general per a l’adquisició de competències instrumentals 
bàsiques que han de facilitar l’assoliment de les competències professionals.
b) Mòduls de formació professional, per a l’assoliment de les competències profes-
sionals, que inclouen un mòdul de pràctiques en alternança en centres de treball. 
c) Accions de seguiment i orientació de l’alumne.

a) La superació d’aquells mòduls dels programes de formació i inserció que formin 
part d’un títol professional bàsic té caràcter acumulable per a l’obtenció d’aquest títol.

b) Per a l’obtenció del certifi cat de professionalitat que expedeix el Departament 
d’Empresa i Ocupació.

• Durada
Amb caràcter general, la durada dels programes d’un curs és de 1000 hores.

• Certifi cació
En fi nalitzar el programa, els alumnes obtenen una certifi cació en la que consta, el 
perfi l professional cursat, el grau d’aprofi tament assolit i la relació d’unitats de com-
petència corresponents a les qualifi cacions professionals de nivell 1 que l’alumne ha 
acreditat.

Aquesta acreditació té efectes:
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• Especialitats:
A) Oferta pública
(Pla de Transició al treball) Can Calderon
- Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics. 1.000 hores. Pràctiques 
en empreses. 
- Auxiliar en activitats d’ofi cina i serveis administratius generals. 1.000 hores. Pràcti-
ques en empreses. 
- Auxiliar en comerç i atenció al públic. 1.000 hores. Pràctiques en empreses.
- Auxiliar en fontaneria i calefacció i climatització. 1.000 hores. Pràctiques en empreses.

LLOC DE REALITZACIÓ

Institut TORRE ROJA: Av. Jocs Olímpics, 8. 08840 Viladecans
Tel. 93 637 37 00 - Fax. 93 685 72 50 - e-mail: a8031228@xtec.cat

B) FIAP TORRE ROJA
(Formació i Aprenentatge Permanent).
- Auxiliar de muntatges d’instal·lacions elèctriques i d’aigua i gas. 975 hores. Pràcti-
ques en empreses.

LLOC DE REALITZACIÓ

Can Calderon. C/ Andorra, s/n. 08840 Viladecans. T. 936351804
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LLOC DE REALITZACIÓ

Espai Brigada Municipal. Avda Mil·lenium, s/n

CONTACTE 

Can Calderon. C/ Andorra, s/n. 08840 Viladecans. T. 936351804

CASA D’OFICIS 
“ACTIVEM 
MONTSERRA-
TINA”

Formació adreçada a joves en situació d’atur entre 16 i 24 anys inscrits a 
l’Ofi cina de Treball de la Generalitat (OTG). Preferentment joves que tinguin 
acreditada l’ESO que resideixen a la zona de “Montserratina”.

Durada
El programa té una durada d’un any i es divideix en dues fases de 6 mesos cadas-
cuna. Durant la primera fase l’alumnat realitzarà un període de formació específi ca 
de l’ofi ci i formació complementària. Durant la segona fase els alumnes continuaran 
formant-se i de forma paral·lela portaran a terme treballs en un context productiu, a 
través d’un contracte de formació amb l’Ajuntament. Durant aquest període perce-
bran el 75% del salari mínim interprofessional (SMI).

Temporització:
Inici: 31 desembre 2015. - Finalització: 30 desembre 2016.- Horari: de 7:30 a 15h

En el cas que es produís una baixa es podran realitzar noves incorporacions 
fi ns el juny de 2016.

• Especialitats:
- Manteniment i rehabilitació d’equipaments i espais públics.
- Jardineria i instal·lació de sistemes de reg. 

C) Programa de Formació i Inserció NEE
- Auxiliar en comerç i atenció al públic. 820 hores de formació i 180 hores de pràcti-
ques en empreses. Can Calderon.
L’accés a aquest programa es realitza segons els criteris de la Comissió d’orientació 
i seguiment de necessitats educatives especials de Viladecans, un cop feta  prèvia-
ment l’orientació i la derivació des dels centres de secundària.

(veure més informació a l’apartat “Recursos per a joves amb necessitats educatives 
especials derivades de discapacitat”)

• Oferta privada:
- Auxiliar en imatge personal: Perruqueria i estètica. Pràctiques en empreses. 
Acadèmia Frandaser.

LLOC DE REALITZACIÓ

Can Calderon. C/ Andorra, s/n. 08840 Viladecans. T. 936351804

LLOC DE REALITZACIÓ

C. Enric Morera, 9/ C. Doctor Reig, 18 – 08840 Viladecans. Tel. 936370643 - Fax. 936376845
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JOVES PER 
L’OCUPACIÓ

Programa d’experiència professional per l’ocupació juvenir a Catalunya adreçat a 
persones joves en situació d’atur majors de 16 anys i menors de 25 (fi ns a 30 anys 
amb certifi cat de discapacitat mínim del 33%), preferentment sense el graduat en 
ESO, inscrits a l’Ofi cina de Treball com a demandants d’ocupació i al registre de la 
Garantia Juvenil.

• Actuacions:
- Formació professionalitzadora i formació en competencies clau entre 210 i 270 
hores (en funció de l’especialitat).
- Matriculació a l’IOC per a l’obtenció del GESO.
- Possibilitat de contractació laboral de 6 mesos en empreses. L’empresa que 
contracti a joves del programa podrà benefi ciar-se d’una subvenció del salari mínim 
interprofessional en jornada a temps complert.
- Tutorització i acompanyament individual al llarg de tot el programa

• Especialitats: 
- Activitats auxiliars de magatzem (Certifi cat de professionalitat complert).
170 hores lectives i 40 hores de pràctiques en empress.
- Operacions auxiliar de serveis administratius i generals (Certifi cat de professionalitat 
parcial). 270 hores lectives i 60 hores de pràctiques en empreses.

Inici: febrer 2016 - Finalització: maig 2016 - Horari: 9 a 13.30 hores (aproximadament).

LLOC DE REALITZACIÓ

Can Calderon. C/ Andorra, s/n. 08840 Viladecans. T. 936351804
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FEM OCUPACIÓ 
PER A JOVES

Aquest programa es dissenya en funció de les necessitats reals de les empreses 
del territori i dels llocs de treball que necessiten cobrir. Consisteix en un itinerari dual 
d’inserció-formació, basat en la contractació subvencionada de persones joves per 
part de les empreses i en una formació vinculada al contracte de treball. El personal 
prospector-tutor de l’Ajuntament de Viladecans realitzarà la detecció de llocs de tre-
ball a cobrir i la cerca de persones joves en situació d’atur més adequades al perfi l 
demanat per les empreses. El jove rebrà formació acreditada durant el contracte, així 
com orientació i acompanyament.

• Destinataris:
Persones joves de 18 a 29 anys en situació d’atur que disposen del graduat en 
ensenyament secundari obligatori, batxillerat i/o cicle formatiu de grau mitjà, inscrits 
al sistema de garantia juvenil i que, prioritàriament tenen experiència professional 
anterior.

• Actuacions:
- Prospecció i assessorament d’empreses.
- Orientació, tutoria i acompanyament.
- Experiència professional en empreses. Durada 6 mesos.
- Formació vinculada al contracte de treball.

Inici: desembre 2015-Finalització: març 2017
(es poden seleccionar candidats fi ns el 31 d’agost de 2016, data límit de formalitza-
ció de contractes).

• Especialistats:
Pendents de defi nir. Les especialitats venen determinades pels llocs de treball a 
cobrir per part de les empreses.

LLOC DE REALITZACIÓ

Can Calderon. C/ Andorra, s/n. 08840 Viladecans. T. 936351804
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• Espai de recerca de feina.
Els Espais de Recerca de Feina són un servei d’orientació per l’ocupació que 
s’impulsen des del Centre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses Can 
Calderon. Atès que es tracta d’un espai adreçat exclusivament a joves d’entre 16 i 
29 anys, aquest servei s’ofereix al Centre de Recursos per a Joves Can Xic.

Els participants han de ser demandants d’ocupació no ocupats inscrits al Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya i al Sistema de Garantia Juvenil.

Els espais de recerca de feina consisteixen en 8 sessions d’orientació que tenen 
per objectiu promoure la recerca de feina facilitant els recursos necessaris per 
assolir el seu objectiu professional.

Horari: Dilluns i dimecres de 9 a 13h. Dimarts i dijous de 10 a 14h.

FORMACIÓ 
OCUPACIONAL

ALTRES 
MODALITATS 
D’ORIENTACIÓ
I INSERCIÓ

• Cursos de formació ocupacional
Formació professionalitzadora adreçada a persones a l’atur majors de 16 anys, ins-
crites a l’Ofi cina de Treball (OT) de la Generalitat com a demandants d’ocupació.

Inici: desembre 2015-Finalització: juliol 2016.

• Especialitats FOAP 2015:
- ADGG Anglès: gestió comercial (CP  Nivell 3).
- ADGG Operacions auxiliars serveis administratius i generals (CP Nivell 1).
- ADGG Activitats administratives en relació amb el client (CP Nivell 2).
- COML Activitats auxiliars de magatzem (CP Nivell 1).
- COMV Activitats de venda (CP Nivell 2).
- COML Organització i getió de magatzems (CP Nivell 3).
- ENAE  Muntatge i manteniment d’instal·lacions solars tèrmiques (CP Nivell 2).
- IFCD Desenvolupament d’aplicacions amb tecnologia web (CP Nivell 3).
- SSCM Neteja de superfícies i mobiliari en edifi cis i locals (CP Nivell 1).
- SEAG Serveis per al control de plagues (CP Nivell 2).

LLOC DE REALITZACIÓ

Can Calderon. C/ Andorra, s/n. 08840 Viladecans. T. 936351804

LLOC DE REALITZACIÓ

Centre de Recursos per a Joves Can Xic. Parc de Can Xic, S/N · www.viladecans.cat/joves
Tel. 93 647 00 24 · canxic@viladecans.cat
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RECURSOS PER 
A JOVES AMB 
NECESSITATS 
EDUCATIVES 
ESPECIALS 
DERIVADES DE 
DISCAPACITAT

• Programa de Formació i Inserció NEE.
Formació adreçada a joves d’entre 16 i 21 anys (16 anys complerts o que els 
compleixin abans del 31 de desembre de l’any d’inici del programa) que fi nalitzen 
l’etapa de l’ensenyament secundari obligatori sense haver obtingut el títol 
de graduat en ESO amb necessitats educatives especials derivades de dis-
capacitat. 

• Requisits d’accés
Per poder accedir al programa és necessari que l’alumne tingui reconegut el 
grau discapacitat o la resolució del dictamen de l’EAP, i estigui inscrit al 
sistema de garantia juvenil.
L’accés a aquest programa es realitza segons els criteris de la Comissió 
d’orientació i seguiment de necessitats específi ques de Viladecans, un cop feta  
prèviament l’orientació i la derivació des dels centres de secundària.

• Certifi cació
Els alumnes obtenen una certifi cació acadèmica al fi nalitzar el programa, en la 
qual consta la qualifi cació fi nal obtinguda i les unitats de competència del Catàleg 
de qualifi cacions professionals que han acreditat.
En paral·lel els alumnes obtenen una valoració qualitativa del seu procés formatiu.

• Temporització
Inici: setembre 2015-Finalització: jun 2016

• Mòduls formatius
Els descrits a l’apartat de Programes de formació i inserció. 

• Especialitats
- Auxiliar en comerç i atenció al públic. 820 hores de formació i 180 hores de 
pràctiques en empreses. 

LLOC DE REALITZACIÓ

Can Calderon. C/ Andorra, s/n. 08840 Viladecans. T. 936351804
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DADES DE CONTACTE:

EBAS 1: Equip promoció social I habitatge. C/ Catalunya, 66-68 baixos. T. 936581697
EBAS 2/ EBAS 3: Equip infància i família. Av. Mil·lenari, 18. T. 936373322
EBAS 4: Equip gent gran i dependència. C/ Escultor Llimona, 3 baixos. T. 936373952

• Treball amb suport 
És una estratègia d’inserció laboral a l’empresa ordinària impulsada per la Fundació 
Privada CAVIGA i subvencionada pels ajuntaments de Viladecans, Castelldefels i 
Gavà. El seu objectiu principal és afavorir la integració socio·laboral de les per-
sones amb discapacitat intel·lectual dels tres municipis mencionats.

• Serveis
- Actualització i elaboració del perfi l professional. Suport en la defi nició d’un ob-
jectiu laboral d’ocupació. Tutories individuals i en grup.
- Formació d’iniciació i/o preparació laboral. Reforç dels hàbits socials,, laborals i 
transversals.
- Accions formatives: Recerca de feina activa i personalitzada. Tallers per la 
preparació del Currículum Vitae, l’entrevista personal, accés a borses de treball. 
Prospecció d’empreses i localització i/o creació a mida del lloc de treball.
- Anàlisi del lloc de treball i grau d’ocupabilitat

• Benefi ciaris
Persones amb reconeixement legal de discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental 
igual o superior al 33%. En aquest últim cas haurà d’estar compensada i en 
seguiment pels professionals dels centres de salut mental.
La persona ha de voler i ha de poder treballar. Ha de ser conscient de la seva 
situació i acceptar l’ajut o el suport. Ha de necessitar el suport.

Les persones interessades en accedir a aquest servei han de contactar amb el 
seu referent de serveis socials. Si és la primera vegada que el sol·liciten, poden 
trucar a qualsevol EBAS del municipi (equip bàsic d’atenció social).
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6. Recursos
per als Centres
de Secundària

CENTRE
DE RECURSOS 
PER A JOVES 
CAN XIC

El Centre de Recursos per a joves Can Xic és el servei de l’Ajuntament de Vilade-
cans adreçat a joves del municipi de Viladecans (entenent com a joves, les persones 
compreses entre els 14  i els 35 anys) amb inquietuds per desenvolupar les seves 
habilitats i competències educatives, formatives i laborals. Joves que necessitin 
recursos, eines i assessorament per poder portar a terme el seu projecte de vida a 
través del seu propi autoconeixement i adquisició de competències.

Dins de l’equipament es poden trobar espais d’ús lliure com: sala d’estudi o treball 
en grup, sala d’ordinadors, sala polivalent o de concerts i espais de relació, així com 
el Servei de Joventut de l’Ajuntament que s’encarrega de desenvolupar diferents 
programes destinats al jovent tant en l’àmbit d’oci (programacions culturals, tallers, 
exposicions...) com en el suport a la tasca formativa i laboral de les persones joves 
(Punt d’Informació Juvenil, Garantia Juvenil, xerrades d’orientació acadèmica, xerra-
des de prevenció de relacions sexuals de risc,...).

El públic destinatari són joves que desitgen iniciar-se o ampliar els seus conei-
xements en l’expressivitat juvenil o que desitgen emprar l’equipament per poder 
dedicar el seu temps de lleure. D’altra banda, també està adreçat a associacions 
juvenils, institucions que orienten la seva acció cap al jovent i a d’altres professionals 
que treballen amb els i les joves.

• Serveis de suport en l’assessorament acadèmic als centres de secundària:
- Pla d’Orientació als centres de secundària (veure punt 4 d’aquest dossier).
- Punt d’Informació als centres de secundària (segons demanda).
- Punt d’Informació juvenil. 
- Assessories Juvenils: Assessoria acadèmica, Assessoria laboral, Assessoria de 
salut i Assessoria de mobilitat internacional.
- Garantia Juvenil.
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UBICACIÓ

Centre de Recursos per a joves Can Xic. Parc de Can Xic, 1
Tel. 93 647 00 24 · informaciojuvenil@viladecans.cat
www.viladecans.cat/joves

Horari: De dilluns a divendres de 
16:30 a 21 h.

• Assessories juvenils
Servei d’assessorament individualitzat pels i les joves de Viladecans. S’estructura 
en 4 assessories (acadèmica, laboral, de salut i de mobilitat internacional), en les 
quals és necessari demanar cita prèvia a través del formulari de www.viladecans.
cat/joves, per telèfon o presencialment. Per a l’assessoria de salut cal demanar 
cita prèvia al CAP de Viladecans, excepte els dilluns en horari de 19 a 21h.

PER A MÉS INFORMACIÓ

Servei de Joventut de l’Ajuntament de Viladecans
Centre de Recursos per a Joves Can Xic.
Parc de Can Xic, 1. 08840 Viladecans
Tel. 93 647 00 24 · Fax. 93 637 49 30
e-mail: joventut@viladecans.cat · www.viladecans.cat/joves

Horari de 
matins:
Dimarts i dis-
sabtes, de 10  
a 14 hores.

Horari de tardes:
De dilluns a diven-
dres de 16:30 a 21 
hores, i dissabtes 
de 16 a 20 hores.

• Punt d’Informació Juvenil.
És un servei d’informació i assessorament adreçat a tot el jovent del municipi, així 
com a mares i pares i d’altres professionals  que conviuen amb la realitat juvenil, 
sobre temes d’ensenyament reglat i no reglat, participació, viatges, salut, habi-
tatge, recursos sobre treball, tramitació de carnets internacionals, d’estudiants i 
professors, d’alberguista,...

Aquest servei s’ofereix totes les tardes de dilluns a divendres de 16:30 a 21 
hores. També hi ha la possibilitat de realitzar el servei de Punt d’Informació als 
centres de secundària en horaris acordats amb cada centre educatiu.

UBICACIÓ

Centre de Recursos per a joves Can Xic. Segona Planta
Parc de Can Xic, 1 · Tel. 93 647 00 24
elpunt@viladecans.cat

Horari: Dilluns de 15:30 a 21 hores.
(de 15:30 a 18:30 hores amb visita pro-
gramada derivada del CAP i, de 18:30 
a 21 hores sense cita prèvia).

• Servei “Punt de Salut”
Servei que s’emmarca dins l’assessoria de salut, adreçat a joves de 14 a 24 anys 
de Viladecans que necessiten informació i orientació sobre sexualitat, anticon-
cepció, malalties de transmissió sexual, hàbits alimentaris i salut juvenil, entre 
d’altres.

El servei és executat per una infermera del Programa ASSIR (Atenció a la Salut 
Sexual i Reproductiva) de l’Institut Català de la Salut amb el suport del Servei de 
Joventut en la derivació i detecció de necessitats del jovent.
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UBICACIÓ

Centre de Recursos per a joves Can Xic. Segona Planta
Parc de Can Xic, 1 · Tel. 93 647 00 24
elpunt@viladecans.cat

Horari: Dimarts de 10 a 14h. 
Dilluns, dimecres i divendres de 
16:30 a 21 hores.

Centre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empre-
ses. Can Calderon, C. Andorra, 4 · Tel. 93 635 18 04

Horari: Dilluns i dimecres de 10 a 
14h

• Garantia juvenil
Iniciativa  a nivell europeu per reduir l’atur juvenil. Adreçada a joves més grans de 
16 i menors de 30 anys, inscrits o no als serveis d’ocupació i que no tenen feina 
ni estan formant-se.

S’ofereix assessorament i informació del programa Garantia Juvenil, es realitza 
la inscripció i seguiment dels i les joves que hi participen. Es dóna suport en 
l’orientació laboral i la cerca de feina així com reforç en la formació i l’experiència 
professional.

Durant tot el procés el/la jove està tutoritzat i té un acompanyament fi ns la seva 
ocupació efectiva en el món laboral. Aquesta tutorització pot ser més o menys 
intensiva i especialitzada segons les necessitats del/la jove.

OFICINA
MUNICIPAL 
D’ESCOLARI-
TZACIÓ 

L’Ofi cina Municipal d’Escolarització de Viladecans (OME) és un servei de 
l’Ajuntament en col·laboració amb la Generalitat que facilita als ciutadans i ciutada-
nes els mecanismes necessaris per realizar el procés de preinscripció i matriculació 
de l’alumnat als centres docents d’educació infantil, primària i secundària dels muni-
cipi, fi nançats amb fons públics.

A més, dóna a conèixer l’oferta educativa reglada i no reglada de Viladecans adreça-
da als joves d’entre 16 i 18 anys i a les persones adultes.

• Horari i ubicació
Durant el període de preinscripció Ofi cina d’atenció Viladecans Informació (plaça 
Europa, núm. 7), de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, i dimarts i dijous, de 16.30 
a 18.30 hores. Aquest període és fi xat per la Generalitat.

PER A QUALSEVOL DUBTE O ACLARIMENT US PODEU ADREÇAR AL DEPARTA-
MENT D’EDUCACIÓ DE L’AJUNTAMENT:

Adreça: C.Àngel Guimèra,2 - Telèfon: 936351802



• 1r i 2n d’ESO
- Activitats per centre d’interès.
- Arts escèniques-Sortida Al teatre-SPEAKING SPANGLISH.
- Com es depura l’aigua?.
- Coneix millor els residus!.
- Coneix millor l’aigua!.
- Del contrapunt a La música experimental.
- Divendres esportius: Badminton i Zumba.
- Divendres esportius: cursa d’orientació.
- Divendres esportius: esports alternatius.
- Divendres esportius: esports tradicionals.
- Divendres esportius: futbol i Bàsquet.
- Divendres Esportius: Rugbi i Beisbol.
- El Blues, eina de comunicació.
- En parlem? Eines per a La gestió de confl ictes.
- Exposició: “El tabac AL descobert”.
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ACTIVITATS
PER LA MILLO-
RA DE L’ÈXIT 
EDUCATIU

Aquest curs la proposta d’activitats educatives estan dintre del Pla Local per a la 
Millora de l’Èxit Educatiu de Viladecans, que vol completar i reforçar l’acció educativa 
dels centres escolars, donant suport a la seva tasca, amb recursos i iniciatives i esta-
blint continuïtat amb les diferents dinàmiques socials i culturals de la ciutat.

A l’oferta general es troben més de 120 propostes diferents que l’Ajuntament ha 
dissenyat per a l’alumnat dels centres del municipi, adreçades a tots els nivells edu-
catius. En aquesta guia es detallen aquelles activitats adreçades a l’alumnat d’ESO, 
batxillerat, formació professional i formació d’adults.

La proposta municipal inclou noves activitats dels diferents departaments i progra-
madors per treballar els diferents eixos transversals. També es poden trobar dossiers 
pedagògics i altres documents que permeten el treball previ o posterior a l’aula, així 
com les fi txes per avaluar les activitats que s’han de retornar, 
tant bon punt, realitzi l’activitat.

La via d´accés a la informació de les diferents activitats i a la possibilitat de sol·licitar-
l·les és la pàgina web de l’Ajuntament (www.viladecans.cat), disponible des del 1 de 
juliol fi ns al 30 de setembre que fi naliza el termini. Malgrat aquesta data, hi ha algunes 
activitats que, per les seves característiques,  romanen obertes. 
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- Fem compostatge
- Funcionem amb renovables?
- Itinerari per remolar Filipines.
- Itinerari Patrimoni Històric de Viladecans
- Ja tenim compost?.
- Les dunes litorals: un ecosistema viu.
- Recursos em transformació.
- Roba amiga.
- Suport formatiu als Serveis de Mediació dels Instituts.
- Taller de consum responsable: com compres?.
- Taller de programació. L’hora Del codi.
- Viladecans Solidària- Punt Solidari.
- Visita guiada a La Deixalleria de Viladecans.
- Visita guiada a La Depuradora de Gavà-Viladecans.
- Visita guiada a La Depuradora de Gavà-Viladecans i a l’Espai Natural de La Murtra.
- Visita guiada a La Depuradora de Gavà-Viladecans i dunes litorals: um ecosistema viu.
- Visita guiada a la planta de triatge d’envasos Gavà-Viladecans
- Visita guiada al Centre de tractament de residus municipals de Gavà-Viladecans 
(CTRM)
- Visitem i fem feina a l’Arxiu Municipal. Treballem les fonts primàries per conèixer la 
nostra història local.
- Webs educatives, bones eines per a l’aprenentage.
- Xerradeta: si vols menjar sa, menja sa.
- Xerrada: “Adopto el Civisme”.

• 3r d’ ESO i 4t d’ESO
- Activitats d’oci.
- Activitats per centre d’interès.
- Arts escèniques-Sortida Al teatre-Speaking Spanglish.
- Com es depura l’aigua?
- Coneix millor els residus!.
- Coneix millor l’aigua.
- Del contrapunt a la música experimental.
- Divendres Esportius: Badminton i Zumba.
- Divendres Esportius: Cursa d’Orientació.
- Divendres Esportius: Esports alternatius
- Divendres Esportius: Esports Tradicionals.
- Divendres Esportius: Futbol i Bàsquet.
- Divendres Esportius: Rugbi i Beisbol.
- Dones de Viladecans. Constructores de ciutadania.
- El Blues, eina de comunicació.
- Fem Compostatge.
- Funcionem amb renovables?
- Itinerari pel Remolar Filipines.
- Ja tenim compost?
- Les dunes litorals: un ecosistema viu.
- No sólo duelen los golpes.
- Prevenció del consum d’alcohol.
- Prevenció del consum del tabac.
- Que si, Vida! (Prevenció VIH i altres malalties de transmissió sexual)
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- Qui véu El meu perfi l? La privacitat a internet.
- Recursos de transformació!
- Roba amiga.
- Suport formatiu als Serveis de Mediació dels Instituts.
- Taller de consum responsable: com compres?
- Taller de periodisme crític i social.
- Taller de sexualitat i afectivitat
- Tatuatges i pírcings: què cal saber?
- Viladecans Solidària-Punt Solidari
- Visita guiada a La Deixalleria de Viladecans
- Visita guiada a La Depuradora de Gavà-Viladecans
- Visita guiada a La Depuradora de Gavà-Viladecans i a l’Espai Natural de La Murtra.
- Visita guiada a La Depuradora de Gavà-Viladecans i dunes litorals: un ecosistema viu.
- Visita guiada a la planta de triatge d’envasos Gavà-Viladecans.
- Visita guiada al Centre de tractament de residus municipals de Gavà-Viladecans 
(CTRM).
- Visitem i fem feina a l’Arxiu Municipal. Treballem les fonts primàries per conèixer La 
nostra història local.
- Xerrada sobre alimentació
- Xerrades d’Orientació Acadèmica a 4rt d’ESO.

• Batxillerat
- Activitats d’oci
- Activitats per centre d’interès
- Ciutats Defensores dels Drets Humans.
- Coneix millor els residus.
- Coneix millor l’aigua.
- Divendres Esportius: Badminton i Zumba.
- Divendres Esportius: cursa d’orientació.
- Divendres Esportius: Esports alternatius.
- Divendres Esportius: Esports tradicionals.
- Divendres Esportius: Futbol i Bàsket.
- Divendres Esportius: Rugbi i Beisbol.
- Dones de Viladecans. Constructores de ciutadania.
- Les dunes litorals: un ecosistema viu.
- Taller de consum responsable: com compres?
- Tècniques d’estudi a 1r de Batxillerat.
- Viladecans Solidària-Punt solidari
- Viladecans. Objectiu del treball de recerca de Batxillerat
- Visita guiada a la Depuradora de Gavà-Viladecans.
- Visita guiada a la Depuradora de Gavà-Viladecans i a l’Esapi Natural de la Murtra.
- Visita guiada a la Depuradora de Gavà-Viladecans i dunes litorals: un ecosistema viu.
- Visita guiada a la planta de triatge d’envasos Gavà-Viladecans.
- Visita guiada al Centre de tractament de residus municipals de Gavà-Viladecans 
(CTRM).
- Visitem i fem feina a l’arxiu municipal. Treballem les fonts primàries per conèixer la 
nostra història local.
- Xerrades d’orientació acadèmica a 2n de Batxillerat.

• Cicles formatius
- Activitats d’oci.



REFLEXIONEM 
I APRENEM 
JUNTS
“FORMACIÓ 
PER A PARES I 
MARES”

Aquesta programació està destinada a totes les mares, pares i professionals de 
Viladecans interessats en temes educatius.

Parteix de les inquietuds i propostes de les pròpies famílies que, a més d’aportar in-
formació especialitzada sobre les temàtiques a treballar, generen debats i refl exions 
entre elles sobre com respondre a les necessitats dels infants i joves, facilitant així la 
interrelació entre les famílies.

Aquesta programació la proposen conjuntament la Comissió de Vocals de Formació 
(en què hi ha representades totes les AMPA de Viladecans) i els centres educatius.

Totes aquestes activitats estan incloses dins la programació del Pla Educatiu 
d’Entorn del municipi.

FORMACIÓ MARES I PARES 2015-2016

FEBRER

Torre del Baró Com parlar de drogues a casa? 12 a 16 
anys

16 de 
febrer

17:30 a 
19 h

MARÇ

Institut Miramar Les famílies i l’èxit educatiu dels fi lls i 
fi lles: Una paleta de colors

12 a 16 
anys

3 i 10
de març

17 a 
18:30 h

Institut Josep Mes-
tres i Busquets

“Anem a la una?” Com construir, a 
través del diàleg, les regles de convi-
vència a casa

12 a 16 
anys

14 de 
març

17:30 a 
19 h

Centre de recursos 
per a joves Can Xic

Orientació laboral per a joves amb 
NEE

12 a 16 
anys

11 
d’abril

18 a 
20 h

ABRIL

Col·legi Sant 
Gabriel

Què fem des de casa quan apareixen 
difi cultats en l’aprenentatge?

3 a 16 
anys

5 i 12 
d’abril

17:15 a 
18:45 h

Institut Miramar
“Anem a la una?” Com construir, a 
través del diàleg, les regles de convi-
vència a casa

12 a 16 
anys

21 
d’abril

17 a 
18:30 h

Institut Torre Roja
Ús responsable d’Internet per part 
dels menors: Taller de mediació 
parental

12 a 16 
anys

22 
d’abril -

MAIG

Col·legi Sagrada 
Família

“Anem a la una?” Com construir, a 
través del diàleg, les regles de convi-
vència a casa.

12 a 16 
anys

6 de 
maig

15:15 a 
16:45 h
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PER ASSISTIR-HI CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

Web: www.viladecans.cat · Telèfon: 93 635 18 02
Correu electrònic: educaciofamilies@viladecans.cat · WhatsApp: 670 051 661

- Activitats per centre d’interès.
- Visitem i fem feina al’arxiu municipal. Taller de gestió documental.
- Xerrada sobre alimentació.
- Centre de formació d’adults
- Activitats per centre d’interès
- Qui veu el meu perfi l? La privacitat a internet
- Viladecans Solidària-Punt Solidari
- Xerrada sobre alimentació (per a secundària)
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SERVEI
EDUCATIU BAIX 
LLOBREGAT II

El Servei Educatiu Baix Llobregat II és un equip multiprofessional (CRP, EAP, Logo-
pedes del CREDA i ELIC), que dóna suport i assessorament permanent a la tasca 
docent en centres educatius públics i privats concertats de nivells educatius no 
universitaris. Intervé en l‘àmbit territorial dels municipis de Gavà, Viladecans, Sant 
Climent i Begues.

CRP

El Centre de Recursos Pedagògics (CRP) és un servei educatiu creat pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per a donar suport a l’activitat pedagògica dels 
Centres i a la tasca docent del professorat, quant a:

- Oferta de recursos, d’infraestructura i de serveis als centres docents, als mestres i al professorat 
per tal que disposin de materials específi cs de les diferents àrees curriculars, de mitjans propis 
de la tecnologia educativa i de publicacions especialitzades, amb assessorament o instruccions 
d’utilització.

- Catalogació de recursos educatius, elaboració de pautes i informacions complementàries per 
facilitar-ne l’ús del professorat.

- Suport a les activitats docents i a l’intercanvi d’experiències educatives, per tal de fomentar la 
refl exió del professorat sobre la pràctica docent.

- Gestió general i organització de l’execució i del seguiment de les activitats de formació perma-
nent. Col·laboració en la detecció de les necessitats de formació i en l’elaboració de propostes 
per satisfer-la

- Assessorament i orientació en la implantació i l’ús de les tecnologies de l’aprenentatge i el 
coneixement (TAC) als centres educatius.

E-mail: crp-gava@xtec.cat

UBICACIÓ

Rambla Pompeu Fabra, 184. Gavà. Tel. 93 638 18 02 - Fax. 93 638 92 99

PLA EDUCATIU 
D’ENTORN 

El Pla Educatiu d’Entorn de Viladecans és una proposta de col·laboració educa-
tiva, entre l’Ajuntament de Viladecans i el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat, amb el suport i la col·laboració d’altres departaments. Vol involucrar a 
tota la comunitat educativa, associacions i entitats del municipi, i en general, a tots el 
agents implicats en l’àmbit educatiu (tant de dintre com de fora dels centres educa-
tius).  Aquest forma part del Projecte Educatiu de Ciutat, que és un projecte més 
ampli adreçat a tota la població.

• Els objectius generals del PEE de Viladecans són: 
En base a aquests objectius s’estan realitzant diverses actuacions. Els destinataris 
són tots els alumnes dels centres educatius de Viladecans, tant públics com concer-
tats, així com les seves famílies.

• Actuacions del PEE del curs 2015-2016
Aquest curs escolar el cost econòmic de les activitats són assumides per 
l’Ajuntament de Viladecans.

CONTACTE

Servei Educatiu. Rambla Pompeu Fabra, 184. 
Gavà. Tel. 93 6382754 - nperramo@xtec.cat

Ajuntament de Viladecans. Torre de baró.
C/ Àngel Guimerà. Viladecans.
Tel: 93 6351802 - epellicerp@viladecans.cat 
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Logopedes del CREDA

El CREDA és un servei educatiu específi c de suport als centres educatius en l’adequació a les 
necessitast especials de l’alumnat amb greus difi cultats d’audició, llenguatge i/o comunicació 
que interfereixen en el seu desenvolupament personal, social i curricular. La seva intervenció es 
concreta en tres grans àmbits: alumnat i famílies; centres i professorat; zona educativa.
La seva composició és multidisciplinar i està format per logopedes, psicopedagoga especia-
litzada en audició, llenguatge i comunicació, i audioprotesista. És un servei del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

El CREDA s’organitza en tres unitats estructurals:

-La Unitat de valoració i orientació.

-La Unitat de seguiment escolar: té adscrites dues logopedes al Servei Educatiu.

-La Unitat de tecnologia, actualització i formació.

Per tal de facilitar l’atenció directa als alumnes i la coordinació amb els centres educatius i l’EAP 
de la zona, aquest Servei Educatiu té adscrites dues logopedes.

Equip d’assessors en Llengua, Interculturalitat i Cohesió social

Els ELIC són equips d’assessorament i orientació en llengua, interculturalitat i cohesió social que 
donen suport al professorat en l’atenció a la diversitat relacionada amb l’alumnat especialment 
procedent de la immigració i/o amb l’alumnat amb risc d’exclusió social, en l’àmbit dels centres 
educatius i els plans educatius d’entorn.
La seva fi nalitat és promoure la cohesió social mitjançant l’ús de la llengua catalana com a eix 
vertebrador i l’educació intercultural basada en la igualtat, la solidaritat i el respecte a la diversitat 
de cultures.

EAP

L’Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica està format per  psicopedagogues,  
treballadors socials i  fi sioterapeutes. És un servei educatiu que dóna suport al professorat dels 
centres docents per tal d’oferir la resposta educativa més adequada al conjunt de l’alumnat, 
especialment aquell que presenta discapacitats o més difi cultats en el procés d’aprenentatge, i a 
les seves famílies, quant a:

- Detecció, valoració i seguiment de l’alumnat amb NEE.

- Suport als docents pel que fa a mesures d’atenció a la diversitat del centre.

- Orientació a l’alumnat i a les seves famílies.

- Coordinació i col·laboració amb els serveis implicats en l’atenció de l’alumnat i les seves famílies.

- Participació en totes aquelles tasques de sector relacionades amb l’atenció a la comunitat educativa.

E-mail: a8900265@xtec.cat
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UBICACIÓ

C. Santiago Rusiñol, 2. 08840 Viladecans. T. 93 658 64 51
a8060137@xtec.cat - www.agora.xtec.cat/cfaedeliahernandez/moodle/

És Centre de suport de l’IOC (Institut Obert de Catalunya) i centre ACTIC (Acre-
ditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació) i centre de 
proves Lliures del GES.

• Horari d’atenció al públic
De dilluns a divendres de 9 a 21 h.

OFERTA FORMATIVA

Correspondència amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR)

Ensenyaments Inicials i Bàsics

Català, nivell 1 A1

Català, nivell 2 A2

Castellà, nivell 1 A1

Castellà, nivell 2 A2

Anglès, nivell 1 A1

Anglès, nivell 2 A2.1

Anglès, nivell 3 A2.2

Competències per a la societat de 
la informació

Certifi cats de l’acreditació de competèn-
cies en tecnologies de la informació i de 
la comunicació ACTIC.

COMPETIC Inicial

COMPETIC 1 Certifi cat bàsic ACTIC

COMPETIC 2

Formació Instrumental
(Aprendre a llegir i escriure)

Nivells 1, 2 i 3

Formació per a l’obtenció del Gra-
duat d’ESO.

GES, nivells 1 i 2

Curs específi c d’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM)

Curs de preparació per a les proves d’accés a cicles formatius. (PPACFGS)

Preparació per les Proves d’Accés a la Universitat per a majors de 25 anys. (PPAU)

CENTRE
DE FORMACIÓ 
D’ADULTS
EDELIA
HERNÁNDEZ



L’EOI de Viladecans és un centre públic d’ensenyament de llengües estrangeres.

• Oferta formativa
- Ensenyament d’anglès i de francès en modalitat anual. Cada curs dura unes 
150 hores (setembre-maig), a raó de dos cops per setmana (dies alterns) i dues 
hores  i mitja diàries.
- Ensenyament d’alemany en modalitat quadrimestral. Cada curs dura unes 70 
hores (setembre-gener el primer quadrimestre i febrer-maig el segon quadrimestre), 
a raó de dos cops per setmana (dies alterns) i dues hores  i mitja diàries.
- El pla d’estudis s’estructura en quatre nivells per a l’idioma anglès (bàsic-
A2, intermedi-B1, avançat-B2 i C1), tres nivells per a l’idioma francès (bàsic-A2, 
intermedi-B1, avançat-B2) i nivell bàsic per a l’idioma alemany.
- També ofereix cursos especials d’estiu d’anglès, francès, alemany i altres idio-
mes moderns, en funció de la demanda del territori, durant el mes de juliol, en horari 
de matí, i a més, hi ha  oferta d’aquest cursos i cursos monogràfi cs en horari de 
tarda durant l’hivern.

• Inscripcions
A partir de fi nals del mes d’agost o els primers dies del mes de setembre per als 
cursos anuals i del primer quadrimestre i durant el mes de gener per als cursos qua-
drimestrals del segon cuadrimestre. (Consulteu el web de l’escola).
Durant el mes de maig es publica l’oferta de cursos especials d’estiu a la web de 
l’escola.
Per accedir a l’EOI cal tenir 16 anys. També hi poden accedir els majors de 14 
anys per seguir els ensenyaments d’un idioma diferent del cursat en l’Educació 
Secundària Obligatòria.

• Horari d’atenció al públic
L’horari d’atenció al públic general és de dimarts a divendres de 9:30 a 13:00 i  
de dilluns a dijous de 15:00 a 21:00.
L’horari per a gestions de secretaria (expedició de certifi cats, sol·licituds   
de títols, …) és dilluns de 15:30 a 20:00, dimarts de 10:00 a 14:00 i de 15:30 a  
19:00, dimecres de 10:00 a 13:00 i de  15:30 a 19:00, dijous de 10:00 a 14:00 i  
de  10:00 a 19:30 i divendres de 9:00 a 14:00

ESCOLA
OFICIAL 
D’IDIOMES

UBICACIÓ

C. Mare de Déu de Montserrat, 132. 08840 Viladecans. T. 93 635 74 22 - F. 936357527
eoiviladecans@xtec.cat - www.eoiviladecans.com
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SERVEI LOCAL 
DE CATALÀ DE 
VILADECANS

El Consorci per a la Normalització Lingüística és un ens creat a partir de la voluntat 
comuna de la Generalitat i de nombrosos ajuntaments, consells comarcals i dipu-
tacions amb l’objectiu de facilitar el coneixement, l’ús i la divulgació de la llengua 
catalana en tots els àmbits de la societat.

• Oferta de cursos
-Nivell bàsic, per aprendre a parlar en català (B1, B2, B3)
Obtenció del certifi cat de nivell bàsic de català (A2)
-Nivell elemental, per aprendre a parlar en català (E1, E2, E3)
Obtenció del certifi cat de nivell elemental de català (B1)
-Nivell intermedi, per aprendre a escriure en català (I1, I2, I3) 
Obtenció del certifi cat de nivell intermedi de català (B2).
-Nivell de sufi ciència, per aprendre a escriure en català (S1, S2, S3)
Obtenció del certifi cat de nivell de sufi ciència de català (C1).

• Matrícula
Cursos presencials, trimestrals (45 h). Dues sessions setmanals de dues hores 
cadascuna.

• Períodes d’incripció (curs 2015-2016): del 17 al 25 de setembre de 2015, del 
14 al 18 de desembre de 2015, del 29 de març a l’1 d’abril de 2016.
Cal demanar dia i hora per telèfon per concertar la prova de col·locació.
Places limitades.
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ATENCIÓ 
DE SERVEIS 
SOCIALS ALS 
INSTITUTS

Cada educador/a i/o treballador/a social té assignat un Institut per a temes globals 
en funció de la zona d´infl uència de l’EBAS. Així doncs, la distribució és la següent:

• EBAS 2. Equip infància, família i salut mental. L’educador/a i/o treballador/a social 
atén a l’Institut Torre Roja, l’Institut de Sales, Goar, Sant Gabriel.

• EBAS 3. Equip infància, família i dona. L’educador/a i/o treballador/a social atén a 
l’Institut Josep Mestres i Busquets i l’Institut Miramar, Institut de Viladecans, 
Sagrada Família, Teide.

Malgrat aquesta distribució, per a casos concrets, la intervenció de l’educador/a i/o 
treballador/a social es realitza en funció del domicili familiar del jove. Caldrà doncs, 
remetre’s a l´educador/a i/o treballador/a social en funció de la distribució per zones 
establerta pels serveis municipals.

UBICACIÓ

Consorci per a la Normalització Lingüística. CNL Eramprunyà - Servei Local de Català de Vilade-
cans. Av. dels Germans Gabrielistes, 24 – Local 2. Tel. 93 659 33 28
viladecans@cpnl.cat - www.cpnl.cat



• Serveis
- Informació: donem suport sobre qualsevol tema del vostre interès, mitjançant el 
fons de la biblioteca, a través d’Internet o amb els recursos al nostre abast.
- Consulta: tots els documents es poden consultar lliurement.
- Préstec interbibliotecari: els documents que necessiteu d’altres biblioteques es 
poden demanar i té un cost de 1’50€.
- Carnet: per fer-se el carnet cal el DNI o el passaport i és gratuït. Si el perdeu i cal 
fer un duplicat, això té un cost de 1.00€.
- Ordinadors: per accedir als ordinadors només cal el carnet de la biblioteca i si 
voleu poder fer reserva prèvia.
- Es poden fer impressions des dels ordinadors, però fotocòpies només dels llibres 
exclosos de préstec.
- Connexió Wi-fi : per accedir a la xarxa Wifi , cal que valideu l’accés a l’explorador 
amb les dades del carnet de la biblioteca. 
- Sala polivalent o sala d’ actes: es pot reservar la sala per a activitats de dinamitza-
ció cultural sense ànim de lucre, cal informar a direcció amb antelació. 
- Foment de la lectura: exposicions bibliogràfi ques i clubs de lectura, entre altres 
activitats.
- Formació d’usuaris: periòdicament s’organitzen sessions de com fer un bon ús 
dels serveis presencials i virtuals de la biblioteca.
- Biblioteca Virtual: <http://bibliotecavirtual.diba.cat/>
- Es permet l’audició i visionat de documents audiovisuals, sempre que sigui amb 
auriculars.

• Centres d’interès 
- Kidteca: racó per a pares i mares, situat a la Sala Infantil.
- Ecoteca: centre d’interès especialitzat en medi ambient i sostenibilitat.
- El món laboral: centre d’interès especialitzat en la cerca de feina.
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CENTRE OBERT 
PER A JOVES

BIBLIOTECA 
MUNICIPAL DE 
VILADECANS

• Dies d’atenció 
Dimarts i dijous de 17:30 a 19:30 hores.

Per a més informació és necessari adreçar-se a l’educador/a i/o treballador/a social 
de la zona d’infl uència de l’ EBAS que correspongui el domicili familiar.

UBICACIÓ

Av. Josep Tarradellas, 16
08840 Viladecans
Tel. 93 637 40 90
b.viladecans@diba.es
www.diba.es/biblioteques
www.bibliotecadeviladecans.
blogspot.com
www.facebook.com/bibliote-
cadeviladecans

Horari d’hivern:
(des del l’15 de setembre al 15 
de juny)
Matins: de dimecres a dissab-
te, de 10 a 14 h
Tardes: de dilluns a divendres, 
de 16 a 20.30 h

Horari d’estiu:
Des del 15 de juny al 15 de 
setembre.
Matins: divendres 9:30 a 15 h. 
Tardes: de dilluns a dijous,
de 15.30 a 21 h

UBICACIÓ

Casal Montserratina - Plaça de la Constitució, 4 - Tel. 936470362
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XARXA
PÚBLICA 
D’ACCÉS A 
INTERNET

Amb la col·laboració del Departament de Benestar Social i Família i de la Diputació 
de Barcelona, Viladecans disposa d’una xarxa d’equipaments d’accés a les noves 
tecnologies, amb formació, monitoratge i assessorament per a tots/es els ciutadans.

La Fundació Ciutat de Viladecans és el punt de referència a l’hora de coordinar i 
dissenyar noves iniciatives vinculades a la Xarxa:

• Fundació Ciutat de Viladecans

• Fons documental
La biblioteca ofereix una col·lecció  de 67.154 documents dividits en  llibres, revis-
tes, DVDs i CDs. Aquests documents, de temàtica diversa, intenten respondre a les 
necessitats, tant informatives com lúdiques, de la població de Viladecans. 

A més durant les setmanes d’exàmens s’ofereix el servei d’Aules d’Estudi, realitzat 
en col·laboració amb el Servei de Joventut de l’Ajuntament de Viladecans.

UBICACIÓ

Fundació Ciutat de Viladecans. C/ de l’Antiga Riera, nº 8
Tel. 93 647 00 55 · www.fundacionviladecans.org

Horari: Matins: de 9 a 14 h
Tardes: de 16 a 18 h

• Punts de connexió a la població
Ateneu d’Entitats Pablo Picasso:
Passatge Sant Ramon, 2 · Tel. 93 659 14 56 · ateneupicasso@viladecans.cat 
Ofereix, principalment, cursos d’introducció a les noves tecnologies, Internet, proce-
sador de textos i full de càlcul. També ofereix cursos de programació i robòtica. Està 
obert a tota la població, prèvia cita concertada. També hi ha  tallers específi cs per a 
gent gran que es realitzen un cop a la setmana i per a associacions que es realitzen 
periòdicament.
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És un punt de la Xarxa Òmnia.
- Hores lliures d’accés a internet: Dijous tarda: de 17 a 19 h.

• Centre de Formació d’Adults Edelia Hernández
Carrer Santiago Rusiñol, 2 · Tel. 93 658 64 51 · a8060137@xtec.cat
Amb 11 equips, també ofereix un horari de tarda. Els horaris d’ús comunitari queden 
supeditats a l’horari dels cursos que es programin.

• Ateneu de Cultura Popular de Can Batllori
Carrer Ernest Lluch, 12 bis. Tel. 93 637 61 68 - ateneucanbatllori@viladecans.cat
www.canbatllori.com
Ofereix cursos d’introducció a les noves tecnologies, Internet i procesador de textos 
en un horari de tarda. Està obert a tota la població, prèvia cita concertada.
- Hores lliures d’accés a Internet: Sense disponibilitat.

• Casal Cívic Alba-Rosa
Carrer Tulipa, 3. Telf.- 93 637 53 90 - Casalalba-rosa@hotmail.com 
Ofereix cursos d’introducció a les noves tecnologies, Internet i Processador de 
textos, en horari de matí i tarda. També tallers específi cs per a la gent gran, organit-
zats en dos grups diferents, que venen un cop a la setmana i tallers d’smartphones 
i tablets, que es realitzen periòdicament. Està obert a tota la població, prèvia cita 
concertada.
- Hores lliures d’accés a Internet: Dijous matí: de 11 a 13h.

Biblioteca Municipal de Viladecans
Avda. Josep Tarradellas, 16. Tel. 93 637 40 90
S’ofereixen cursos d’introducció a les noves tecnologies, Internet i Word en horari 
de tarda. També tallers específi cs per a gent gran, en horari de matí i en dos grups 
diferenciats i tallers d’smartphone i tablets, que es realitzen periòdicament. En altres 
horaris està obert a tota la població.
- Horaris d’accés gratuït a Internet:
Horari d’hivern (des de l’15 de setembre al 24 de juny)
Matins: de dimecres a dissabte, de 10 a 14 h
Tardes: dimarts i dijous, de 16 a 20.30 h. Dimecres de 16 a 18 h
(Els dissabtes, des del 15 de juny fi ns al 15 de setembre, la biblioteca romandrà tancada).
Des del 25 de juny al 15 de setembre.
Tardes: de dilluns a divendres, de 15.30 a 21 h

• Casal del Barri de la Montserratina
Pl. Constitució, nº 4 · Tel. 93 647.03.62
Ofereix, principalment, cursos d’introducció a les noves tecnologies, Internet, proce-
sador de textos i full de càlcul. També ofereix cursos de programació i robòtica. Està 
obert a tota la població, prèvia cita concertada. També hi ha  tallers específi cs per a 
gent gran que es realitzen un cop a la setmana i per a persones residents de la zona 
de Montserratina. Està obert a tota la població, prèvia cita concertada.
- Hores lliures d’accés a Internet:
Dilluns de 16 a 20h, dimecres de 9 a 13h i dijous de 9 a 13h.
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• Institut TORRE ROJA
Av. Jocs Olímpics, 8. 08840 Viladecans. Tel. 93 637 37 00
iestorreroja@xtec.cat - www.web.iestorreroja.com

- Gestió administrativa (CFGM).
- Activitats comercials (CFGM). FP Dual.
- Sistemes microinformàtics i xarxes (CFGM).
- Atenció a persones en situació de dependència (CFGM). FP Dual.
- Gestió comercial i màrqueting (CFGS). FP Dual.

Altres ofertes
Curs de formació específi c per a l’accés als cicles de formació professional de grau 
superior (CAS).

• Institut de SALES
Cr Antonio Machado, 43. 08840 Viladecans. Tel. 
93 658 20 12. Fax. 93 637 70 21
a8034621@xtec.cat - www.xtec.cat/iesdesales

- Cures Auxiliars d’Infermeria (CFGM).
- Farmàcia i parafarmàcia. FP dual.
- Dietètica (CFGS).
- Documentació sanitària (CFGS).
- Higiene bucodental (CFGS).

OFERTA
PÚBLICA
DE CICLES
FORMATIUS A 
VILADECANS



• Col·legi SANT GABRIEL (concertat)
Av. Germans Gabrielistes, 22. 08840 Viladecans. Tel. 93 658 17 50
a8031231@xtec.cat - secretaria.viladecans@gabrielistes.org - www.gabrielistes.com

- Carrosseria (CFGM).
- Electromecànica de vehicles (CFGM).
- Conducció d’activitats físicoesportives en el medi natural (CFGM) 
- Animació d’activitats físiques i esportives (CFGS) 

Altres ofertes
Curs de formació específi c per a l’accés als cicles de formació professional de grau 
superior (CAS).

• Acadèmia FRANDASER (privat)
C. Enric Morera, 9. C. Doctor Reig, 18. 08840 Viladecans. Tel. 93 637 06 43
www.frandaser.es

- Estètica i bellesa (CFGM).
- Perruqueria i cosmètica capil·lar (CFGM).

OFERTA
PRIVADA
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FORMATIUS A 
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• Institut MEDITARRÀNIA
Ctra. de la Sentiu, s/n. 08860 Castelldefels. Tel. 93 664 16 91
ies-mediterrania-castelldefels@xtec.cat - www. ies-mediterrania.cat

- Gestió Administrativa (CFGM)
- Activitats Comercials(CFGM)
- Agències de Viatges i Gestió d’Esdeveniments Turístics (CFGS)*
- Gestió d’Allotjaments Turístics (CFGS). FP dual.
- Guia, Informació i Assistències Turístiques (CFGS)*

*En tres anys, es pot obtenir 2 titulacions (Agències de viatges i gestió 
d’esdeveniments/Guia, Informació i assistències turístiques).

• Institut EL CALAMOT
Av. Joan Carles I, 62. 08850 Gavà. Tel. 93 633 44 50. Fax. 93 662 58 01
a8041866@xtec.cat - ieselcalamot@xtec.cat - www.ieselcalamot.com

- Gestió administrativa (CFGM)
- Activitats comercial (CFGM). FP dual.
- Sistemes microinformàtics i xarxes (CFGM)
- Manteniment electromecànic (CFGM)
- Administració i fi nances (CFGS). FP dual.
- Administració de sistemes informàtics en xarxa (CFGS). FP dual.
- Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma (CFGS). FP dual.
- Mecatrònica industrial (CFGS). FP dual.
- Mecatrònica industrial adaptat a la producció ceràmica (CFGS). FP dual.

Altres ofertes
Curs de formació específi c per a l’accés als cicles de formació professional de grau 
superior (CAS) i servei d’assessorament i de reconeixement d’aprenentatges.
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• Institut CAMPS BLANCS
Av. Aragó, 40. 08830 Sant Boi de Llobregat. Tel. 93 640 73 12. Fax. 93 640 14 59
info@inscampsblancs.com

- Gestió administrativa (CFGM) 
- Electromecànica de vehicles (CFGM) 
- Carrosseria (CFGM)
- Instal·lacions de telecomunicacions (CFGM) 
- Atenció a persones en situació de dependencia (CFGM) 
- Perruqueria i cosmètica capilar (CFGM) 
- Estètica personal decorativa (CFGM) 
- Administració i fi nances (CFGS) 
- Automoció (CFGS) 
- Manteniment electrònic (CFGS) 
- Manteniment d’equips electrònics (CFGS)  
- Sistemes de telecomunicació i informàtics (CFGS) 
- Educació infantil (CFGS) 
- Integració social (CFGS) 
- Estètica i benestar (CFGS) 
- Estilisme i direcció de perruqueria (CFGS)

Altres ofertes
- Curs de formació específi c per a l’accés als cicles de formació professional de 
grau superior (CAS).

• Institut MARIANAO
Pg. De les Mimoses, 18. 08830 Sant Boi de Llobregat. Tel. 93 640 78 58
a8043681@xtec.cat - www.institutmarianao.cat

- Comerç (CFGM)
- Mecanització (CFGM)
- Sistemes microinformàtics i xarxa (CFGM)
- Gestió comercial i marketing (CFGS)
- Comerç internacional (CFGS)
- Disseny en fabricació mecànica (CFGS)
- Programació de la producció en fabricació mecànica (CFGS)
- Admininstració de sistemes informàtics a la xarxa(CFGS)
- Desenvolupament d’aplicacions informàtiques (CFGS)
- Estètica i benestar (CFGS) 

Altres ofertes
Curs de preparació de la prova d’accés als cicles formatius de grau superior (CAS)



• Fundació Escola d’Hostaleria de Castelldefels (privat)
Pl. Esperanto, 2-3. 08860 Castelldefels. Tel. 93 636 54 85
info@ehcastelldefels.com - www.ehcastelldefels.com

- Tècnic/a en Cuina i Serveis de Restauració (CFGM) - (3 anys)

• CETNES FORMACIÓ (privat)
Av. 306, 9 baixos. 08860 Castelldefels. Tel. 93 665 72 38
cetnes@hotmail.com - info@cetnes.com

- Instal·lacions elèctriques i automàtiques (CFGM)

OFERTA
PRIVADA
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FORMATIUS
A LA ZONA

• NÚRIA-GAVÀ (concertat)*
C. Montfl orit, 47/ C/ Apel·les Mestres, 52-58. 08850 Gavà
Tel. 93 662 21 13. Fax. 93 662 25 92
formacio@escolesnuria.com - www.escolesnuria.cat

- Gestió administrativa (CFGM) 
- Cures d’auxiliar d’infermeria (CFGM)
- Instal·lacions elèctriques i automàtiques (CFGM)
- Sistemes microinformàtics i xarxes (CFGM)
- Administració i fi nances (CFGS)
- Desenvolupament d’aplicacions web (CFGS). 
- Educació infantil (CFGS).
- Assistència a la Direcció (CFGS)
- Màrqueting i Publicitat (CFGS)

*El centre oferta la possibilitat d’obtenir les titulacions de AF-Administració i fi nances 
i AD-Assistència la Direcció. 

Altres ofertes:
- Servei d’assessorament i reconeixement de FP.
- Curs de preparació de la prova d’accés als cicles formatius de grau superior (CAS).

Oferta de Cicles Formatius 37



Amb la col·laboració de:

D
is

eñ
o:

 w
w

w
.a

cv
co

m
un

ic
ac

io
n.

co
m


