
INSTITUT ILLA DELS BANYOLS
C. de Lo Gaiter del Llobregat,121-123
Tel. 93 370 62 11- Fax 93 478 47 34
A/e: insillabanyols@xtec.cat
www.insilla.net
Accés: RENFE, BUS (65, L10, 165) 
               Les Moreres

elprat.cat/educacio

INSTITUT LES SALINES
Av. de l’Onze de Setembre, 36-38
Tel. 93 379 40 97
A/e: a8074631@xtec.cat
www.inslessalines.cat
Accés: RENFE, BUS (65, L10, 165, PR2, PR3)                
                 Parc Nou

CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES 
ADULTES CFA TERRA BAIXA
Pl. dels Pirineus, 1
Tel. 93 479 56 96
A/e: a8056572@xtec.cat
www.cfaterrabaixa.cat 
Accés: RENFE, BUS (65, L10, 165, PR1, PR2, PR3)

Per a més informació
HTTP://QUEESTUDIAR.GENCAT.CAT

HTTP://ELPRAT.CAT/FP
Assessoria d’Orientació Acadèmica i Professional
El Lloro, Serveis de Joventut (dimecres de 17 a 20 h)

C. del Mariscal Joffre, 3. Tel. 93 478 50 77 · formacio@joves.prat.cat
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Curs 2022-2023

Benvolgudes, benvolguts,

Aquest mes d’abril s’inicia el procés de preinscripció als estudis de formació 
professional. Des de l’Ajuntament us volem ajudar i acompanyar en tot el 
procés i és en aquest sentit que hem editat aquest tríptic que us presentem. 
Al Prat, en el marc del Consell Municipal de la Formació Professional, 
continuem apostant per la continuïtat formativa de l’alumnat que finalitza 
l’etapa obligatòria i de les persones que decideixen reprendre la seva forma-
ció. Els estudis d’FP, sens dubte, són una de les millors vies d’accés al mercat 
laboral i, en paral·lel, una interessant via per tenir la continuïtat a estudis 
superiors. 
El Prat és una de les ciutats amb més oferta de tota la comarca, compta amb 
més de 2.000 places de formació professional. L’oferta es completa amb la 
dels ensenyaments de formació per a persones adultes, que també fan 
possible accedir a la formació professional.
Per a aquest curs, destaquem la incorporació d’un nou cicle formatiu de grau 
mitjà a l’Institut Illa dels Banyols, d’Instal·lacions de producció de calor (direc-
tament relacionat amb l’actual cicle d’Instal·lacions frigorífiques i de climatit-
zació), per adaptar-se millor a les necessitats del mercat de treball d’aquesta 
família professional.
Pel que fa l’Institut Les Salines, s’incrementa una línia més del cicle formatiu 
de grau mitjà de Perruqueria i cosmètica capil·lar, i s’acabarà de completar el 
cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d’aplicacions web. El 
centre seguirà desplegant el curs de Noves oportunitats educatives per a 
joves, amb el qual es pretén ajudar-los a construir el seu procés d’orientació i 
facilitar el seu retorn al sistema educatiu.
Pel que fa a les places de cicles formatius en modalitat Dual, s’ampliaran a 
tots dos instituts gràcies a noves col·laboracions amb empreses de  diferents 
famílies professionals.
Convidem l’alumnat i les seves famílies a visitar els centres per conèixer de 
prop la formació que imparteixen, les seves instal·lacions i els equips docents.

Pilar Eslava Higueras
Tinenta d’alcalde d’Educació i Cultura

PRESENTACIÓ



MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS
TÈRMIQUES I DE FLUIDS
Institut Illa dels Banyols
2 cursos
Obtenció directa de: IA. Instal·lador/a autoritzat/da 
d’aigua. ICRF: Instal·lador/a conservador/a 
reparador/a frigorista. ITE: Instal·lador/a mantenidor/a 
d’instal·lacions tèrmiques en edificis

ELECTROMECÀNICADE MAQUINÀRIA
Institut Illa dels Banyols
2 cursos

ACCÉS: joves amb necessitats educatives especials associades 
a discapacitat intel·lectual lleu o moderada que tinguin com a 
mínim 16 anys i com a màxim 20 (que compleixin els 21 anys 
durant el 2021) i preferentment que no hagin obtingut el títol 
de graduat en educació secundària obligatòria.

AUXILIAR EN CURA D’ANIMALS I ESPAIS VERDS
Institut Les Salines
4 cursos, incloses pràctiques en 
centres de treball (3.360 h)

NOVES OPORTUNITATS 
EDUCATIVES
ACCÉS: joves entre 16 i 24 anys sense 
títol d’ESO. El programa pretén ajudar 
els i les joves en el procés d’orientació 
per  a la definició i execució del seu 
projecte professional i vital (inclou 
tastet d’itineraris professionals).

AUXILIAR EN IMATGE PERSONAL: 
PERRUQUERIA I ESTÈTICA
Institut Les Salines
1 curs

PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)
ACCÉS: No haver obtingut el títol de graduat/ada en ESO. Tenir com a mínim 16 anys i com a 
màxim 21 en l’any d’inici del programa.
La finalitat d’aquests programes és proporcionar als joves la possibilitat d’incorporar-se de nou 
al sistema educatiu per continuar estudis de formació professional.

AUXILIAR DE JARDINERIA: VIVERS I 
JARDINS
Institut Les Salines
1 curs

AUXILIAR D’HOTELERIA: CUINA I
SERVEIS DE RESTAURACIÓ
Institut Illa dels Banyols
1 curs

AUXILIAR DE FONTANERIA,
CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ
Institut Illa dels Banyols
1 curs

AUXILIAR DE REPARACIÓ I 
MANTENIMENT DE VEHICLES LLEUGERS
Institut Illa dels Banyols
1 curs

FORMACIÓ PER ACCEDIR A LA FP
Preparació per a les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà
Centre de Formació de Persones Adultes CFA Terra Baixa.
Preparació per a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior
Centre de Formació de Persones Adultes CFA Terra Baixa (l’alumnat pot preparar la part
comuna de la prova, la part específica, o totes dues).

ITINERARIS FORMATIUS ESPECÍFICS (IFE)

AVIONS DE MOTOR DE PISTÓ
Cicle formatiu creat a partir del 
CFGM Electromecànica d’Automòbils
Institut Illa dels Banyols
2 cursos

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
I AUTOMÀTIQUES
Institut Illa dels Banyols
2 cursos
CQIBT -IBTB: Certificat de qualificació individual de 
Baixa Tensió

ACTIVITATS COMERCIALS
Institut Les Salines
2 cursos

GESTIÓ ADMINISTRATIVA
Institut Les Salines
2 cursos

CURES AUXILIARS D’INFERMERIA
Institut Les Salines
1 curs

• Títol de graduat o graduada en educació 
secundària obligatòria o equivalent a efectes 
acadèmics.

• Haver superat la prova d’accés corresponent. 
Per poder fer aquesta prova cal tenir com a 
mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES
I DE CLIMATITZACIÓ
Institut Illa dels Banyols
2 cursos
Obtenció directa de: IA. Instal·lador/a autoritzat/da d’aigua
ICRF: Instal·lador/a conservador/a reparador/a frigorista
ITE: Instal·lador/a mantenidor/a d’instal·lacions tèrmiques 
en edificis

SISTEMES MICROINFORMÀTICS
I XARXES
Institut Les Salines
2 cursos

GUIA EN EL MEDI NATURAL I DE 
TEMPS DE LLEURE
Institut Les Salines
2 cursos

PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL·LAR
Institut Les Salines
2 cursos

ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES
INFORMÀTICS I XARXES
Institut Les Salines
2 cursos

DESENVOLUPAMENT 
D’APLICACIONS WEB
Institut Les Salines
2 cursos

TRANSPORT I LOGÍSTICA
Institut Les Salines
2 cursos

• Títol de batxillerat o equivalent a efectes acadèmics.
• Tenir el títol de tècnic/a d’FP o tècnic/a superior d’FP.
• Haver superat la prova d’accés corresponent. Per poder fer aquesta 

prova cal tenir com a mínim 19 anys o bé complir-los durant l’any 
natural en què es realitza la prova.
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COMERÇ INTERNACIONAL
Institut Les Salines
2 cursos

2x3* 

Obtenció: Certificat de capacitació professional de transport en l’àmbit europeu i possibilitat d’obtenir la titulació IATA

GUIA, INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIA 
TURÍSTIQUES
Especialitzat en els sectors aeri, 
terrestre i marítim
Institut Illa dels Banyols
2 cursos

ITINERARI FORMATIU MANTENIMENT AEROMECÀNIC
- Manteniment d'avions amb motor de turbina
- Manteniment de sistemes electrònics i aviònics
- Manteniment aeromecànic d'helicòpters amb motor de turbina
- Manteniment aeromecànic d'helicòpters amb motor de pistó
- Manteniment aeromecànic d'avions amb motor de pistó
Institut Illa dels Banyols
Possibilita d’obtenció de cinc títols en quatre cursos

CONDICIONAMENT FÍSIC
Institut Les Salines
2 cursos

1 curs, incloses pràctiques en centres de treballs (1.000 h)

1 curs, incloses 
pràctiques en centres 
de treballs (1.400 h)
2 cursos, incloses 
pràctiques en centres 
de treball (2.000 h)

2 cursos, incloses 
pràctiques en centres 
de treball (2.000 h)

En l’actualitat tots els cicles formatius 
s’oferten en modalitat Dual.

AUXILIAR D'OPERACIONS 
AEROPORTUÀRIES
Institut Illa dels Banyols
1 curs

ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES 
AUTOMÒBILS
Institut Illa dels Banyols
2 cursos

PRODUCCIÓ AGROECOLÒGICA
Institut Les Salines
2 cursos

JARDINERIA I FLORISTERIA
Institut Les Salines
2 cursos

INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ 
DE CALOR
Institut Illa dels Banyols
2 cursos
Si es cursa conjuntament a  mb el cicle d'Instal·lacions 
frigorífiques i de climatització, s'obté directament el 
carnet professional d'instal·lacions tèrmiques en els 
edificis (ITE).

PAISATGISME I MEDI RURAL
Institut Les Salines
2 cursos

ADMINISTRACIÓ I FINANCES
Institut Les Salines
2 cursos

AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA 
INDUSTRIAL
Institut Illa dels Banyols
2 cursos

ENSENYAMENT I ANIMACIÓ 
SOCIOESPORTIVA
Institut Les Salines
2 cursos

GRAU 
MITJÀ

REQUISITS D’ACCÉS: REQUISITS D’ACCÉS:
GRAU 

SUPERIOR

GESTIÓ ADMINISTRATIVA (ÀMBIT 
SANITARI)
Institut Les Salines
2 cursos

Institut Les Salines
2 cursos, incloses pràctiques 
en centres de treball (2.000 h)

NOU


