Presentació
Benvolgudes, benvolguts,

Aquest mes de maig s’inicia el procés de preinscripcions 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 formació
com a element clau per a la millora personal i professional. Les necessitats de
les empreses del territori i l’actual context econòmic ho fan necessari. 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.
Per a aquest curs, destaquem la incorporació d’un nou itinerari formatiu a
l’Institut Illa dels Banyols a partir del cicle formatiu de grau superior de
Manteniment d’Aeromecànica. Aquesta formació serà pionera a tot l’Estat i
farà possible l’obtenció de cinc títols professionals diferents en només quatre
cursos.
L’Institut Les Salines serà pioner a tot Catalunya amb la posada en marxa d’un
curs de Noves Oportunitats Educatives per a joves, amb el qual es pretén
ajudar-los en la construcció del seu procés d’orientació i facilitar el seu retorn
al sistema educatiu.
Aquest centre serà també l’únic de tota la comarca que impartirà el cicle
formatiu de grau mitjà de Gestió Administrativa, especialitzat en l’àmbit
sanitari. A més, posarà en marxa el cicle de grau mitjà de Guia en el Medi
Natural i de Temps de Lleure.
Pel que fa a l’oferta d’FP Dual, es mantenen els mateixos cicles del curs
passat, però s’amplia el nombre d’empreses amb què tots dos centres col·laboraran.
El Prat és la ciutat amb més i millor oferta de tota la comarca. L’oferta es
completa amb la dels ensenyaments de formació per a persones adultes, que
fan possible accedir a la formació professional.
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

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

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)
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Per a més informació

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici
www.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

elprat.cat/educacio

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
Nou
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).

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

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 Fontaneria,
Calefacció i climatització
Institut Illa dels Banyols
1 curs

Auxiliar en Imatge Personal:
Perruqueria i Estètica
Institut Les Salines
1 curs

Auxiliar d'Operacions
Aeroportuàries
Institut Illa dels Banyols
1 curs

Auxiliar d’Hoteleria: Cuina i
Serveis de Restauració
Institut Illa dels Banyols
1 curs

Auxiliar de Jardineria: Vivers
i Jardins
Institut Les Salines
1 curs

Auxiliar de Reparació i Manteniment de Vehicles Lleugers
Institut Illa dels Banyols
1 curs

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

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).

Grau
Mitjà

REQUISITS D’ACCÉS:
• 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.

Avions de Motor de Pistó

Activitats Comercials
Institut Les Salines
2 cursos

Cures Auxiliars d’Infermeria
Institut Les Salines
1 curs

Electromecànica
de Maquinària

Jardineria i Floristeria
Institut Les Salines
2 cursos

Guia en el Medi Natural
i de Temps de Lleure

Transport i Logística

Nou

Dual

Dual

Gestió Administrativa (àmbit sanitari)

CQIBT -IBTB: Certiﬁcat de qualiﬁcació individual de
Baixa Tensió

Perruqueria i Cosmètica Capil·lar
Institut Les Salines
2 cursos

Producció Agroecològica

Dual

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

Nou

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

2x3*

Desenvolupament
d’Aplicacions WEB

Dual

Institut Les Salines
2 cursos

Comerç Internacional
Institut Les Salines
2 cursos

Dual

Guia, Informació i
Assistència Turístiques

Automatització i
Robòtica Industrial

Administració i Finances

Ensenyament i Animació
socioesportiva

Especialitzat en els sectors aeri,
terrestre i marítim
Institut Illa dels Banyols
2 cursos

Gestió Administrativa

Institut Les Salines
2 cursos

Dual

2x3*

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

Institut Les Salines
2 cursos

Institut Illa dels Banyols
2 cursos

Institut Les Salines
2 cursos

Institut Les Salines
2 cursos

Institut Illa dels Banyols
2 cursos

Instal·lacions Elèctriques
i Automàtiques

Institut Les Salines
2 cursos

Administració de Sistemes
Informàtics i Xarxes

Electromecànica de
Vehicles Automòbils

Institut Illa dels Banyols
2 cursos

REQUISITS D’ACCÉS:
• 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.

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

Institut Les Salines
2 cursos

Dual

Grau
Superior

Institut Les Salines
2 cursos

Dual

Institut Les Salines
2 cursos

Manteniment d’Instal·lacions
Tèrmiques i de Fluids Dual

Institut Les Salines
2 cursos

Institut Les Salines
2 cursos

Dual

Institut Illa dels Banyols
2 cursos

Condicionament Físic
Paisatgisme i Medi Rural

* 2 x 3 es poden obtenir 2 títols en 3 anys

Itineraris Formatius Específics (IFE)

Institut Illa dels Banyols
2 cursos

Dual

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

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

DUAL: formació
compartida
empresa-institut
2 cursos, incloses
pràctiques en centres
de treball (2.000 h)

