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CONTACTE XARXES SOCIALS
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PRESENTACIÓ
La Fundació dels Oficis és una en�tat alt empordanesa sense ànim de lucre, formada per un grup d'empresaris de la comarca amb 
l'objec�u de promocionar els oficis al territori a través de la formació. Aquests són necessaris i essencials pel desenvolupament de la 
societat i el funcionament de les empreses i, per aquest mo�u, a través de la Fundació se'ls hi vol donar valor fent que aquests siguin una 
opció de futur. 

FORMACIÓ I PROJECTES
Donat que considerem que la formació esdevé un pilar fonamental i un eix vertebrador pel que fa l'objec�u de la Fundació, treballem en 
diferents projectes -molts d'ells en col·laboració amb en�tats públiques, empreses i centres educa�us- promovent els oficis, la formació 
professional i la inserció sociolaboral de diferents col·lec�us de persones a l'Alt Empordà. 

 -  Saló dels Oficis

 -  CFGM Manteniment electromecànic

 -  Formació professional especialitzada

 -  Formació bonificada per empreses

 -  Programa “Treball als Barris”

 -  Taula de treball per a l'impuls de la Formació Professional  a l'Alt Empordà
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l'objec�u de promocionar els oficis al territori a través de la formació. Aquests són necessaris i essencials pel desenvolupament de la 
societat i el funcionament de les empreses i, per aquest mo�u, a través de la Fundació se'ls hi vol donar valor fent que aquests siguin una 
opció de futur. 

FORMACIÓ I PROJECTES
Donat que considerem que la formació esdevé un pilar fonamental i un eix vertebrador pel que fa l'objec�u de la Fundació, treballem en 
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professional i la inserció sociolaboral de diferents col·lec�us de persones a l'Alt Empordà. 
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“El camí pel teu futur”Oferta forma�va

Activitats físiques i esportives

Oferta formativa

Contempla tasques relacionades tant amb la pràc�ca de l'esport com la ges�ó d'ac�vitats espor�ves, agrupades en tres àrees: ac�vitats 
�sico-espor�ves i recrea�ves, esport d'alt rendiment, i prevenció i recuperació. 

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis postobligatoris capaciten per organitzar 
i�neraris i guiar grups per entorns naturals de muntanya baixa i mitjana, 
terreny nevat de �pus nòrdic, cavitats de dificultat baixa, barrancs de risc 
baix, medi aquà�c i instal·lacions d'oci i aventura (progressant a peu, amb 
cordes, en bicicleta, en embarcacions i a cavall), així com dinamitzar 
ac�vitats de temps de lleure, adaptant les ac�vitats a la �pologia dels 
par�cipants, i respectant el medi ambient i garan�nt-ne la qualitat i la 
seguretat.

CONTINGUTS: Tècniques d'equitació, guia eqüestre, atenció a grups, 
organització d'i�neraris, guia de muntanya baixa i mitjana, guia de bicicleta, 
tècniques de temps de lleure, tècniques de natació, socorrisme en el medi 
natural, guia en el medi natural aquà�c, maniobres amb cordes, formació i 
orientació laboral, empresa i inicia�va emprenedora, anglès tècnic, síntesi, 
formació en centres de treball. 

DURADA: 2.000h  |  Dos cursos acadèmics

TITULACIÓ: Tècnic/a en guia en el medi natural i de temps de lleure

S O RT I D ES  P RO F ES S I O N A L S :  D i s s e nya d o r  i  g u i a  d ' i � n e ra r i s 
terrestres/eqüestres/en bicicleta fins a muntanya mitjana i del mitjà aquà�c 
en embarcacions d'esbarjo, d'ac�vitats fisicoespor�ves guiades pel medi 
natural; encarregat/da de prevenció i seguretat en rutes i esdeveniments; 
guia en ac�vitats de senderisme/muntanyisme/travessia per muntanya 
baixa i rutes amb raquetes, de barrancs i espeleologia de dificultat baixa.

CFGM GUIA EN EL MEDI NATURAL I DE TEMPS DE LLEURE

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis capaciten per elaborar, ges�onar i avaluar 
projectes d'animació fisicoespor�us i recrea�us per a tot �pus d'usuaris, 
programant i dirigint les ac�vitats d'ensenyament, d'inclusió socioespor�va 
i de temps lliure, coordinant les actuacions dels professionals implicats, 
garan�nt-ne la seguretat, respectant el medi ambient i aconseguint la 
sa�sfacció dels usuaris.

CONTINGUTS: Valoració de la condició �sica i intervenció en accidents, 
dinamització de grups, planificació de l'animació socioespor�va, 
metodologia de l'ensenyament d'ac�vitats fisicoespor�ves, ac�vitats 
fisicoespor�ves individuals, ac�vitats d'oci i temps lliure, ac�vitats 
fisicoespor�ves d'aparells manuals i  d'equip, jocs i  ac�vitats 
fisicoespor�ves per a la inclusió social, formació i orientació laboral, 
empresa i inicia�va emprenedora, anglès, projecte, formació en centres de 
treball. 

DURADA: 2.000h  |  Dos cursos acadèmics

TITULACIÓ: Tècnic/a superior en ensenyament i animació socioespor�va

SORTIDES PROFESSIONALS: Professor/a, monitor/a, animador/a, director/a 
i coordinador/a fisicoespor�u/va i recrea�u/va d'ac�vitats de lleure i 
d'inclusió socioespor�va, vetllades i espectacles en instal·lacions 
turís�ques, espor�ves, de temps lliure educa�u infan�l i juvenil, de 
campaments, albergs, cases de colònies, granges escola, aules de cases de 
joventut i escoles de natura; cap de projectes de lleure i de departament 
d'animació turís�ca; cronometrador/a, jutge/essa i àrbitre; promotor/a 
espor�u/va.

CFGS ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA

Activitats físiques i esportives

5
Centres educa�us i empreses

Centres educatius

Empreses

 
iesilladerodes@xtec.cat
 Ctra. De les Arenes 57
17480 Roses

www.illaderodes.cat

972 154 383 Illaderodes

insilladerodes

illaderodes

OFERTA FORMATIVA

CFGM Guia en el medi natural i de temps de lleure
CFGS Ensenyament i animació socioespor�va
TEGM Piragüisme
TEGM Salvament i socorrisme
TEGM Vela

DADES DEL CENTRE

INS ILLA DE RODES 

SEGUEIX-NOS 

)
*

PRESENTACIÓ
No cal tenir cap condició �sica per venir a prac�car les ac�vitats que 
desenvolupem al Bot, l'objec�u és que tothom gaudeixi del seu cos 
en moviment. Transmetem l'entusiasme de poder-nos moure, 
l'es�ma del mateix cos, el valor de l'esport, la crea�vitat en la vida 
quo�diana i la importància del treball en equip. Des del Bot creem 
e s p a i s  d ' ex p e r i m e nta c i ó  i  d e s e nvo l u p a m e nt  m o t r i u .  
Afavorim al desenvolupament personal mitjançant la pràc�ca de les 
nostres disciplines. Fomentem la pràc�ca d'esports minoritaris i poc 
coneguts, gràcies a les nostres instal·lacions i la formació dels nostres 
professionals.

DADES DE L’EMPRESA

BOT GYM

 
bot@botgym.cat

Carrer Grècia, 15, 
17600  Figueres

www.moveit.cat

613 027 696 - 674 983 981

PRESENTACIÓ
Aquabrava és un parc aquà�c ubicat a Roses. Estem oberts des del 
1987, cada any ampliant i renovant les instal·lacions per oferir una 
oferta d'oci de gran qualitat. És un parc aquà�c per gaudir en família o 
amb amics d'un dia diver�t i molt refrescant.
*El nostre parc disposa de 14 hectàrees on les atraccions estan molt 
ben integrades en el paisatge i envoltades d'abundant vegetació.  A 
Aquabrava trobaràs atraccions per a totes les edats i gustos, desde 
atraccions per descarregar adrenalina, fins a rius relaxants, piscina 
d'onades, tobogans per baixar en grup, altres per fer carreres...i no us 
oblideu de la zona extrema AQUAXJUMP, que compta amb 8 
atraccions! Recordeu, aquesta zona és a par�r de 16 anys. Aquabrava 
forma part de l'associació d'Empresaris Roses-Cap de Creus, també 
estem afiliats a la marca "Platja en família" de Turisme de Catalunya i 
som membres de les associacions internacionals de parcs aquà�cs 
IAAPA i WWA. 

DADES DE L’EMPRESA

AQUABRAVA

SEGUEIX-NOS

 
info@aquabrava.com 

Ctra. Roses a Cadaqués, KM. 0, 78 
17480 Roses

www.aquabrava.com

972 254 344 

)
*

)
*

PRESENTACIÓ
Som una en�tat privada d'interès públic i social, sense ànim de lucre, 
amb els principals objec�us de fomentar, organitzar i promoure 
l'ac�vitat espor�va en edat escolar dins de la comarca. Som par�daris 
que, mitjançant els valors educa�us i forma�us implícits en l'esport, 
es poden transmetre valors posi�us per a la societat en la que vivim.

DADES DE L’ENTITAT

CONSELL ESPORTIU ALT EMPORDÀ

SEGUEIX-NOS

 
consellespor�u@cealtemporda.cat

Anicet de pagès 2
17600 Figueres 

www.cealtemporda.cat

618 130 996 consellespor�u.
altemporda

cealtemporda

cealtemporda

)
*

PRESENTACIÓ
Som una empresa d'ac�vitats al medi ambient amb seu a Sant Pere 
Pescador i la Vall d'Aran. A l'escola de la platja es realitzen, sobretot, 
ac�vitats nàu�ques (kitesurf, windsurf, wingfoil, paddlesurf, surf i 
catamarà) i excursions d'ebikes. A l'escola de la Vall d'Aran classes 
d'esquí i snowboard. Es duen a terme les ac�vitats tant en l'àmbit 
par�cular com a grups de totes les edats. Des d'Impulse Ac�vi�es 
donem molta importància a la sa�sfacció dels clients, per nosaltres el 
més important és que marxin havent gaudit, alhora que aprenen, i 
sempre sense oblidar la seguretat. 

DADES DE L’EMPRESA

IMPULSE

SEGUEIX-NOS

 
info@impulseac�vi�es.com

Carrer de la platja, s/n
17470 Sant Pere Pescador

www.impulseac�vi�es.com

622 779 680 | 687 771 822 impulsepulse
ac�vi�es

  impulseac�vi�es

)
*

PRESENTACIÓ
L'equip de Ludis tenim la clara intenció de capgirar i transformar el 
món del lleure i de l'esport oferint un servei integral i amb un gran 
ventall d'ac�vitats variades i atrac�ves per totes les edats. Oferim 
ges�onar i dinamitzar un servei de qualitat i proximitat amb una 
proposta personalitzada i professional. És important adequar els 
projectes i ac�vitats en funció de les edats, ja que cada etapa 
necessita el seu espai i podem �ndre unes necessitats diferents.  
Comptem amb una àmplia i treballada proposta, extraescolars, 
dinamitzacions, casals d'es�u, ges�ó de piscines, casalets, ges�ó de 
cases de colònies i tenim una novetat amb l'adquisició d'inflables 
aquà�cs i terrestres. Els quatre pilars fonamentals de LUDIS són: 
eficiència, inclusió, innovació, educació.

DADES DE L’EMPRESA

LUDI  

SEGUEIX-NOS

 
ludisespor�lleure@gmail.com

www.ludislleureiesport.com

621 236 905  

ludisdinamitzacio

)
*

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis capaciten per dinamitzar, instruir i concretar 
la iniciació espor�va (cicle inicial) així com l'entrenament bàsic i 
perfeccionament en l'etapa de tecnificació espor�va en l'especialitat (cicle 
final); organitzar, acompanyar i tutelar els espor�stes durant la seva 
par�cipació en ac�vitats, compe�cions i esdeveniments propis de 
l'especialitat i el nivell; conduir grups per espais navegables propis d'aquest 
nivell; i portar embarcacions d'esbarjo. Tot això d'acord amb les directrius 
establertes en la programació de referència, en condicions de seguretat i 
amb el nivell òp�m de qualitat que perme� la sa�sfacció dels espor�stes en 
l'ac�vitat.

CONTINGUTS: 
Cicle inicial: Prova específica, bases del comportament espor�u, primers 
auxilis, ac�vitat �sica adaptada i discapacitat, organització espor�va, 
tècniques i metodologies pròpies de l'especialitat, i formació pràc�ca. 
Cicle final: Bases de l'aprenentatge espor�u, bases de l'entrenament 
espor�u, esport adaptat i discapacitat, organització i legislació espor�va, 
gènere i esport, escola de l'especialitat, seguretat, preparació �sica de 
l'especialitat, perfeccionament tècnic de l'especialitat, i formació pràc�ca. 

DURADA:
Cicle inicial: 450-500h
Cicle final: 600-660h

TITULACIÓ
Cicle inicial: Cer�ficat de cicle inicial de: Piragüisme | Salvament i 
socorrisme | Vela.
Cicle final: Tècnic/a espor�u/va en: Piragüisme  | Salvament i socorrisme | 
Vela.

SORTIDES PROFESSIONALS: 
Cicle inicial: Monitor/a o entrenador/a de l'especialitat, coordinador/a en 
escoles espor�ves, jutge/essa cronometrador/a, socorrista. 
Cicle final: Feines relacionades amb l'entrenament, programació, 
adaptació, dinamització i direcció de l'entrenament bàsic i de tecnificació, 
així com el perfeccionament de les ac�vitats pròpies de l'etapa de 
tecnificació espor�va; gestor/a i organitzador/a d'ac�vitats, compe�cions i 
esdeveniments. | Socorrista en diversos medis. 

TEGM PIRAGÜISME | SALVAMENT I SOCORRISME | VELA

ludisespor�lleure

ludisremullat

ludiscolonies

aquabrava 

aquabrava

Aqua Brava Roses

SEGUEIX-NOS

moveit_botgym 
 
admin@moveit.cat



“El camí pel teu futur”Oferta forma�va

Activitats físiques i esportives

Oferta formativa

Contempla tasques relacionades tant amb la pràc�ca de l'esport com la ges�ó d'ac�vitats espor�ves, agrupades en tres àrees: ac�vitats 
�sico-espor�ves i recrea�ves, esport d'alt rendiment, i prevenció i recuperació. 

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis postobligatoris capaciten per organitzar 
i�neraris i guiar grups per entorns naturals de muntanya baixa i mitjana, 
terreny nevat de �pus nòrdic, cavitats de dificultat baixa, barrancs de risc 
baix, medi aquà�c i instal·lacions d'oci i aventura (progressant a peu, amb 
cordes, en bicicleta, en embarcacions i a cavall), així com dinamitzar 
ac�vitats de temps de lleure, adaptant les ac�vitats a la �pologia dels 
par�cipants, i respectant el medi ambient i garan�nt-ne la qualitat i la 
seguretat.

CONTINGUTS: Tècniques d'equitació, guia eqüestre, atenció a grups, 
organització d'i�neraris, guia de muntanya baixa i mitjana, guia de bicicleta, 
tècniques de temps de lleure, tècniques de natació, socorrisme en el medi 
natural, guia en el medi natural aquà�c, maniobres amb cordes, formació i 
orientació laboral, empresa i inicia�va emprenedora, anglès tècnic, síntesi, 
formació en centres de treball. 

DURADA: 2.000h  |  Dos cursos acadèmics

TITULACIÓ: Tècnic/a en guia en el medi natural i de temps de lleure

S O RT I D ES  P RO F ES S I O N A L S :  D i s s e nya d o r  i  g u i a  d ' i � n e ra r i s 
terrestres/eqüestres/en bicicleta fins a muntanya mitjana i del mitjà aquà�c 
en embarcacions d'esbarjo, d'ac�vitats fisicoespor�ves guiades pel medi 
natural; encarregat/da de prevenció i seguretat en rutes i esdeveniments; 
guia en ac�vitats de senderisme/muntanyisme/travessia per muntanya 
baixa i rutes amb raquetes, de barrancs i espeleologia de dificultat baixa.

CFGM GUIA EN EL MEDI NATURAL I DE TEMPS DE LLEURE

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis capaciten per elaborar, ges�onar i avaluar 
projectes d'animació fisicoespor�us i recrea�us per a tot �pus d'usuaris, 
programant i dirigint les ac�vitats d'ensenyament, d'inclusió socioespor�va 
i de temps lliure, coordinant les actuacions dels professionals implicats, 
garan�nt-ne la seguretat, respectant el medi ambient i aconseguint la 
sa�sfacció dels usuaris.

CONTINGUTS: Valoració de la condició �sica i intervenció en accidents, 
dinamització de grups, planificació de l'animació socioespor�va, 
metodologia de l'ensenyament d'ac�vitats fisicoespor�ves, ac�vitats 
fisicoespor�ves individuals, ac�vitats d'oci i temps lliure, ac�vitats 
fisicoespor�ves d'aparells manuals i  d'equip, jocs i  ac�vitats 
fisicoespor�ves per a la inclusió social, formació i orientació laboral, 
empresa i inicia�va emprenedora, anglès, projecte, formació en centres de 
treball. 

DURADA: 2.000h  |  Dos cursos acadèmics

TITULACIÓ: Tècnic/a superior en ensenyament i animació socioespor�va

SORTIDES PROFESSIONALS: Professor/a, monitor/a, animador/a, director/a 
i coordinador/a fisicoespor�u/va i recrea�u/va d'ac�vitats de lleure i 
d'inclusió socioespor�va, vetllades i espectacles en instal·lacions 
turís�ques, espor�ves, de temps lliure educa�u infan�l i juvenil, de 
campaments, albergs, cases de colònies, granges escola, aules de cases de 
joventut i escoles de natura; cap de projectes de lleure i de departament 
d'animació turís�ca; cronometrador/a, jutge/essa i àrbitre; promotor/a 
espor�u/va.

CFGS ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA

Activitats físiques i esportives
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iesilladerodes@xtec.cat
 Ctra. De les Arenes 57
17480 Roses

www.illaderodes.cat

972 154 383 Illaderodes

insilladerodes

illaderodes

OFERTA FORMATIVA

CFGM Guia en el medi natural i de temps de lleure
CFGS Ensenyament i animació socioespor�va
TEGM Piragüisme
TEGM Salvament i socorrisme
TEGM Vela

DADES DEL CENTRE

INS ILLA DE RODES 

SEGUEIX-NOS 

)
*

PRESENTACIÓ
No cal tenir cap condició �sica per venir a prac�car les ac�vitats que 
desenvolupem al Bot, l'objec�u és que tothom gaudeixi del seu cos 
en moviment. Transmetem l'entusiasme de poder-nos moure, 
l'es�ma del mateix cos, el valor de l'esport, la crea�vitat en la vida 
quo�diana i la importància del treball en equip. Des del Bot creem 
e s p a i s  d ' ex p e r i m e nta c i ó  i  d e s e nvo l u p a m e nt  m o t r i u .  
Afavorim al desenvolupament personal mitjançant la pràc�ca de les 
nostres disciplines. Fomentem la pràc�ca d'esports minoritaris i poc 
coneguts, gràcies a les nostres instal·lacions i la formació dels nostres 
professionals.

DADES DE L’EMPRESA

BOT GYM

 
bot@botgym.cat

Carrer Grècia, 15, 
17600  Figueres

www.moveit.cat

613 027 696 - 674 983 981

PRESENTACIÓ
Aquabrava és un parc aquà�c ubicat a Roses. Estem oberts des del 
1987, cada any ampliant i renovant les instal·lacions per oferir una 
oferta d'oci de gran qualitat. És un parc aquà�c per gaudir en família o 
amb amics d'un dia diver�t i molt refrescant.
*El nostre parc disposa de 14 hectàrees on les atraccions estan molt 
ben integrades en el paisatge i envoltades d'abundant vegetació.  A 
Aquabrava trobaràs atraccions per a totes les edats i gustos, desde 
atraccions per descarregar adrenalina, fins a rius relaxants, piscina 
d'onades, tobogans per baixar en grup, altres per fer carreres...i no us 
oblideu de la zona extrema AQUAXJUMP, que compta amb 8 
atraccions! Recordeu, aquesta zona és a par�r de 16 anys. Aquabrava 
forma part de l'associació d'Empresaris Roses-Cap de Creus, també 
estem afiliats a la marca "Platja en família" de Turisme de Catalunya i 
som membres de les associacions internacionals de parcs aquà�cs 
IAAPA i WWA. 

DADES DE L’EMPRESA

AQUABRAVA

SEGUEIX-NOS

 
info@aquabrava.com 

Ctra. Roses a Cadaqués, KM. 0, 78 
17480 Roses

www.aquabrava.com

972 254 344 

)
*

)
*

PRESENTACIÓ
Som una en�tat privada d'interès públic i social, sense ànim de lucre, 
amb els principals objec�us de fomentar, organitzar i promoure 
l'ac�vitat espor�va en edat escolar dins de la comarca. Som par�daris 
que, mitjançant els valors educa�us i forma�us implícits en l'esport, 
es poden transmetre valors posi�us per a la societat en la que vivim.

DADES DE L’ENTITAT

CONSELL ESPORTIU ALT EMPORDÀ

SEGUEIX-NOS

 
consellespor�u@cealtemporda.cat

Anicet de pagès 2
17600 Figueres 

www.cealtemporda.cat

618 130 996 consellespor�u.
altemporda

cealtemporda

cealtemporda

)
*

PRESENTACIÓ
Som una empresa d'ac�vitats al medi ambient amb seu a Sant Pere 
Pescador i la Vall d'Aran. A l'escola de la platja es realitzen, sobretot, 
ac�vitats nàu�ques (kitesurf, windsurf, wingfoil, paddlesurf, surf i 
catamarà) i excursions d'ebikes. A l'escola de la Vall d'Aran classes 
d'esquí i snowboard. Es duen a terme les ac�vitats tant en l'àmbit 
par�cular com a grups de totes les edats. Des d'Impulse Ac�vi�es 
donem molta importància a la sa�sfacció dels clients, per nosaltres el 
més important és que marxin havent gaudit, alhora que aprenen, i 
sempre sense oblidar la seguretat. 

DADES DE L’EMPRESA

IMPULSE

SEGUEIX-NOS

 
info@impulseac�vi�es.com

Carrer de la platja, s/n
17470 Sant Pere Pescador

www.impulseac�vi�es.com

622 779 680 | 687 771 822 impulsepulse
ac�vi�es

  impulseac�vi�es

)
*

PRESENTACIÓ
L'equip de Ludis tenim la clara intenció de capgirar i transformar el 
món del lleure i de l'esport oferint un servei integral i amb un gran 
ventall d'ac�vitats variades i atrac�ves per totes les edats. Oferim 
ges�onar i dinamitzar un servei de qualitat i proximitat amb una 
proposta personalitzada i professional. És important adequar els 
projectes i ac�vitats en funció de les edats, ja que cada etapa 
necessita el seu espai i podem �ndre unes necessitats diferents.  
Comptem amb una àmplia i treballada proposta, extraescolars, 
dinamitzacions, casals d'es�u, ges�ó de piscines, casalets, ges�ó de 
cases de colònies i tenim una novetat amb l'adquisició d'inflables 
aquà�cs i terrestres. Els quatre pilars fonamentals de LUDIS són: 
eficiència, inclusió, innovació, educació.

DADES DE L’EMPRESA

LUDI  

SEGUEIX-NOS

 
ludisespor�lleure@gmail.com

www.ludislleureiesport.com

621 236 905  

ludisdinamitzacio

)
*

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis capaciten per dinamitzar, instruir i concretar 
la iniciació espor�va (cicle inicial) així com l'entrenament bàsic i 
perfeccionament en l'etapa de tecnificació espor�va en l'especialitat (cicle 
final); organitzar, acompanyar i tutelar els espor�stes durant la seva 
par�cipació en ac�vitats, compe�cions i esdeveniments propis de 
l'especialitat i el nivell; conduir grups per espais navegables propis d'aquest 
nivell; i portar embarcacions d'esbarjo. Tot això d'acord amb les directrius 
establertes en la programació de referència, en condicions de seguretat i 
amb el nivell òp�m de qualitat que perme� la sa�sfacció dels espor�stes en 
l'ac�vitat.

CONTINGUTS: 
Cicle inicial: Prova específica, bases del comportament espor�u, primers 
auxilis, ac�vitat �sica adaptada i discapacitat, organització espor�va, 
tècniques i metodologies pròpies de l'especialitat, i formació pràc�ca. 
Cicle final: Bases de l'aprenentatge espor�u, bases de l'entrenament 
espor�u, esport adaptat i discapacitat, organització i legislació espor�va, 
gènere i esport, escola de l'especialitat, seguretat, preparació �sica de 
l'especialitat, perfeccionament tècnic de l'especialitat, i formació pràc�ca. 

DURADA:
Cicle inicial: 450-500h
Cicle final: 600-660h

TITULACIÓ
Cicle inicial: Cer�ficat de cicle inicial de: Piragüisme | Salvament i 
socorrisme | Vela.
Cicle final: Tècnic/a espor�u/va en: Piragüisme  | Salvament i socorrisme | 
Vela.

SORTIDES PROFESSIONALS: 
Cicle inicial: Monitor/a o entrenador/a de l'especialitat, coordinador/a en 
escoles espor�ves, jutge/essa cronometrador/a, socorrista. 
Cicle final: Feines relacionades amb l'entrenament, programació, 
adaptació, dinamització i direcció de l'entrenament bàsic i de tecnificació, 
així com el perfeccionament de les ac�vitats pròpies de l'etapa de 
tecnificació espor�va; gestor/a i organitzador/a d'ac�vitats, compe�cions i 
esdeveniments. | Socorrista en diversos medis. 

TEGM PIRAGÜISME | SALVAMENT I SOCORRISME | VELA

ludisespor�lleure

ludisremullat

ludiscolonies

aquabrava 

aquabrava

Aqua Brava Roses

SEGUEIX-NOS

moveit_botgym 
 
admin@moveit.cat



Administració i gestió

OFERTA FORMATIVA

CFGM Ges�ó administra�va 
CFGS Administració i finances

DADES DEL CENTRE

INS CAP NORFEU

SEGUEIX-NOS 

972 150 567 
info@norfeuadministra�u.cat
 Carrer Ponent, 15-19
17480 Roses

www.norfeuadministra�u.cat

administra�u.capnorfeu

administra�u.capnorfeu

NorfeuAdm

OFERTA FORMATIVA

CFGM Ges�ó administra�va 
CFGS Administració i finances

DADES DEL CENTRE

INS CENDRASSOS 

SEGUEIX-NOS 

ins�tutcendrassos972 507 908  
b7005649@xtec.cat
 C/Arquitecte Pelai Mar�nez, 1
17600  Figueres

www.cendrassos.net

inscendrassos

Cendrassos

PRESENTACIÓ
La nostra ac�vitat és la corredoria d'assegurances i assessoria 
d'empreses en l'àmbit comptable, fiscal i laboral. Per tal de portar a 
terme la nostra tasca, comptem amb professionals �tulats amb 
demostrada experiència en tots els nostres àmbits d'actuació.

DADES DE L’EMPRESA

MARGALL I CAIXÀS

SEGUEIX-NOS

PRESENTACIÓ
Som un grup empresarial que opera des de l'any 1923. Oferim serveis 
de grues autopropulsades, transports especials, maquinària 
d'elevació, pàrquing de seguretat per camions i lloguer d'oficines i 
magatzems.

DADES DE L’EMPRESA

GRUP PADROSA 

MARGALL I CAIXÀS

margallicaixas

margallicaixas

972 514 127  
info@margallicaixas.com

Carrer Nou, 106 
17600 Figueres

www.margallicaixas.com

972 541 100 
info@padrosa.com

Crta N-II km 760  
17730 Els Hostalets de Llers

www.padrosa.com
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Empreses

PRESENTACIÓ
FISERSA és una empresa plurimunicipal de serveis, que ges�ona els 
serveis públics de:  ges�ó integral de l'aigua, mobilitat urbana i 
transport, neteja viària, enllumenat públic. A més a més, és una 
empresa de capital 100% públic, sent el soci majoritari l'Ajuntament 
de Figueres, així com també l'Ajuntament de Vilafant i el Consell 
Comarcal de l'Alt Empordà. 

DADES DE L’EMPRESA

FISERSA

SEGUEIX-NOS

fisersa

fisersa_cat

fisersa

972 510 412 
fisersa@fisersa.cat

Carrer Alemanya, 5 
17600 Figueres

www.fisersa.cat

)
*

SEGUEIX-NOS

gruespadrosaoficial

gruespadrosa

DADES DE L’EMPRESA

AJUNTAMENT CASTELLÓ

SEGUEIX-NOS

972 250 426
 
   ajuntament@castello.cat

Plaça Joc de la Pilota, 1
17486 Castelló d'Empúries

www.castello.cat

PRESENTACIÓ
Empresa dedicada a la fabricació de moble metàl·lic per a la industria 
en diferents sectors com; aeronàu�ca, naval, automovilís�c, etc.
Amb mès de 65 anys de la nostra creació hem anat evolucionant els 
productes del nostre catàleg segons les necessitats dels nostres 
clients.
En la actualitat fabriquem més de 2.500 referències, totes 
referenciades en el nostre catàleg i web.
També ens dediquem a donar solucions als clients oferint producte 
especial segons les necessitats específiques, gràcies a que tenim un 
procés de fabricació complert en les nostres instal·lacions.

DADES DE L’EMPRESA

HECO

SEGUEIX-NOS

HECO

heco_industry

972 503 055 
   info@heco.es

      Ctra N-IIa Km 4,3  
      17600 Figueres 

www.heco.es

PRESENTACIÓ
CINC és un grup orientat als serveis professionals dins el món 
empresarial, nascut de l'objec�u de projectar el creixement de 
pimes, autònoms i par�culars, mitjançant tres àrees de negoci 
principals: l'assessoria d'empreses, la corredoria d'assegurances i els 
centres de negocis on s'ofereixen espais flexibles de treball. 

DADES DE L’EMPRESA

CINC

SEGUEIX-NOS

CINC Centro de Negocios
y Asesoría

GrupCINC

grupcinc

972 505 100  
     cinc@cinc.com

C/ Blanc, 8 (Edifici CINC)  
17600 Figueres

www.cinc.com cincgirona

CINC Centro de Negocios 
y Asesoría

)
*

)
*

)
*

)
*

)
*

)
*

)
*

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis postobligatoris capaciten per exercir tasques 
de suport administra�u en l'àmbit laboral, comptable, comercial, financer i 
fiscal i tasques de suport a les persones, en empreses públiques o privades.

CONTINGUTS: Comunicació empresarial i atenció al client, operacions 
administra�ves de compravenda, empresa i administració, tractament 
informà�c de la informació, tècnica comptable, operacions administra�ves 
de recursos humans, tractament de la documentació comptable, 
operacions administra�ves de suport, anglès, empresa a l'aula, operacions 
auxiliars de ges�ó de tresoreria, formació i orientació laboral, formació en 
centres de treball.

DURADA: 2.000h  |  Dos cursos acadèmics

TITULACIÓ: Tècnic/a en ges�ó administra�va

SORTIDES PROFESSIONALS: Auxiliar administra�u/va, ajudant/a d'oficina, 
auxiliar administra�u/va de cobraments i pagaments, de ges�ó de personal, 
administra�u/va comercial, auxiliar administra�u/va de les administracions 
públiques, recepcionista, empleat/da d'atenció al públic, empleat/da de 
tresoreria, empleat/da en mitjans de pagament.

CFGM GESTIÓ ADMINISTRATIVA

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis capaciten per organitzar i executar les 
operacions de ges�ó i administració en els processos comercials, laborals, 
comptables, fiscals i financers d'una empresa pública o privada, aplicant la 
norma�va vigent i els protocols de ges�ó de qualitat, ges�onant la 
informació, assegurant la sa�sfacció del client i/o usuari i actuant segons les 
normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

CONTINGUTS: Ges�ó de la documentació jurídica i empresarial, recursos 
humans i responsabilitat social corpora�va, ofimà�ca i procés de la 
informació, procés integral de l'ac�vitat comercial, comunicació i atenció al 
client, anglès, ges�ó de recursos humans, ges�ó financera, comptabilitat i 
fiscalitat, ges�ó logís�ca i comercial, simulació empresarial, projecte 
d'administració i finances, formació i orientació laboral, formació en 
centres de treball.

DURADA: 2.000h  |  Dos cursos acadèmics

TITULACIÓ: Tècnic/a superior en administració i finances

SORTIDES PROFESSIONALS: Administra�u/va d'oficina, comercial, 
financer/a, comptable, de logís�ca, de banca i d'assegurances, de 
l'administració pública, d'assessories jurídiques, comptables, laborals, 
fiscals o gestories; tècnic/a en ges�ó de cobraments; responsable d'atenció 
al client.

CFGS ADMINISTRACIÓ I FINANCES

“El camí pel teu futur”Oferta forma�va

Administració i gestió

Oferta formativa

Família transversal connectada amb la majoria de sectors produc�us, que engloba ac�vitats d'atenció al públic, administració, auditoria, 
finances, assegurances i ges�ó de la informació.

ajuntamentcastello

ajcastellodempuries

Castello_Emp

castelloaj



Administració i gestió

OFERTA FORMATIVA

CFGM Ges�ó administra�va 
CFGS Administració i finances

DADES DEL CENTRE

INS CAP NORFEU

SEGUEIX-NOS 

972 150 567 
info@norfeuadministra�u.cat
 Carrer Ponent, 15-19
17480 Roses

www.norfeuadministra�u.cat

administra�u.capnorfeu

administra�u.capnorfeu

NorfeuAdm

OFERTA FORMATIVA

CFGM Ges�ó administra�va 
CFGS Administració i finances

DADES DEL CENTRE

INS CENDRASSOS 

SEGUEIX-NOS 

ins�tutcendrassos972 507 908  
b7005649@xtec.cat
 C/Arquitecte Pelai Mar�nez, 1
17600  Figueres

www.cendrassos.net

inscendrassos

Cendrassos

PRESENTACIÓ
La nostra ac�vitat és la corredoria d'assegurances i assessoria 
d'empreses en l'àmbit comptable, fiscal i laboral. Per tal de portar a 
terme la nostra tasca, comptem amb professionals �tulats amb 
demostrada experiència en tots els nostres àmbits d'actuació.

DADES DE L’EMPRESA

MARGALL I CAIXÀS

SEGUEIX-NOS

PRESENTACIÓ
Som un grup empresarial que opera des de l'any 1923. Oferim serveis 
de grues autopropulsades, transports especials, maquinària 
d'elevació, pàrquing de seguretat per camions i lloguer d'oficines i 
magatzems.

DADES DE L’EMPRESA

GRUP PADROSA 

MARGALL I CAIXÀS

margallicaixas

margallicaixas

972 514 127  
info@margallicaixas.com

Carrer Nou, 106 
17600 Figueres

www.margallicaixas.com

972 541 100 
info@padrosa.com

Crta N-II km 760  
17730 Els Hostalets de Llers

www.padrosa.com
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PRESENTACIÓ
FISERSA és una empresa plurimunicipal de serveis, que ges�ona els 
serveis públics de:  ges�ó integral de l'aigua, mobilitat urbana i 
transport, neteja viària, enllumenat públic. A més a més, és una 
empresa de capital 100% públic, sent el soci majoritari l'Ajuntament 
de Figueres, així com també l'Ajuntament de Vilafant i el Consell 
Comarcal de l'Alt Empordà. 

DADES DE L’EMPRESA

FISERSA

SEGUEIX-NOS

fisersa

fisersa_cat

fisersa

972 510 412 
fisersa@fisersa.cat

Carrer Alemanya, 5 
17600 Figueres

www.fisersa.cat

)
*

SEGUEIX-NOS

gruespadrosaoficial

gruespadrosa

DADES DE L’EMPRESA

AJUNTAMENT CASTELLÓ

SEGUEIX-NOS

972 250 426
 
   ajuntament@castello.cat

Plaça Joc de la Pilota, 1
17486 Castelló d'Empúries

www.castello.cat

PRESENTACIÓ
Empresa dedicada a la fabricació de moble metàl·lic per a la industria 
en diferents sectors com; aeronàu�ca, naval, automovilís�c, etc.
Amb mès de 65 anys de la nostra creació hem anat evolucionant els 
productes del nostre catàleg segons les necessitats dels nostres 
clients.
En la actualitat fabriquem més de 2.500 referències, totes 
referenciades en el nostre catàleg i web.
També ens dediquem a donar solucions als clients oferint producte 
especial segons les necessitats específiques, gràcies a que tenim un 
procés de fabricació complert en les nostres instal·lacions.

DADES DE L’EMPRESA

HECO

SEGUEIX-NOS

HECO

heco_industry

972 503 055 
   info@heco.es

      Ctra N-IIa Km 4,3  
      17600 Figueres 

www.heco.es

PRESENTACIÓ
CINC és un grup orientat als serveis professionals dins el món 
empresarial, nascut de l'objec�u de projectar el creixement de 
pimes, autònoms i par�culars, mitjançant tres àrees de negoci 
principals: l'assessoria d'empreses, la corredoria d'assegurances i els 
centres de negocis on s'ofereixen espais flexibles de treball. 

DADES DE L’EMPRESA

CINC

SEGUEIX-NOS

CINC Centro de Negocios
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GrupCINC
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972 505 100  
     cinc@cinc.com

C/ Blanc, 8 (Edifici CINC)  
17600 Figueres

www.cinc.com cincgirona

CINC Centro de Negocios 
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)
*

)
*

)
*

)
*

)
*
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DESCRIPCIÓ: Aquests estudis postobligatoris capaciten per exercir tasques 
de suport administra�u en l'àmbit laboral, comptable, comercial, financer i 
fiscal i tasques de suport a les persones, en empreses públiques o privades.

CONTINGUTS: Comunicació empresarial i atenció al client, operacions 
administra�ves de compravenda, empresa i administració, tractament 
informà�c de la informació, tècnica comptable, operacions administra�ves 
de recursos humans, tractament de la documentació comptable, 
operacions administra�ves de suport, anglès, empresa a l'aula, operacions 
auxiliars de ges�ó de tresoreria, formació i orientació laboral, formació en 
centres de treball.

DURADA: 2.000h  |  Dos cursos acadèmics

TITULACIÓ: Tècnic/a en ges�ó administra�va

SORTIDES PROFESSIONALS: Auxiliar administra�u/va, ajudant/a d'oficina, 
auxiliar administra�u/va de cobraments i pagaments, de ges�ó de personal, 
administra�u/va comercial, auxiliar administra�u/va de les administracions 
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“El camí pel teu futur”Oferta forma�va
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ajuntamentcastello

ajcastellodempuries

Castello_Emp

castelloaj
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Centres educatius

Empreses

PRESENTACIÓ
El Grup Tramuntana és un dels principals referents comercials i de serveis a 
la zona fronterera de La Jonquera i El Portús. Es caracteritza per ser una 
empresa familiar, dinàmica, emprenedora i en creixement que promou un 
comerç sempre adaptat a la demanda dels clients.
Els nostres serveis comprenen 6 grans divisions: supermercats, 
perfumeries, moda i complements, hostaleria i regal.  

DADES DE L’EMPRESA

GRUP TRAMUNTANA

SEGUEIX-NOS

gruptramuntana

972 010 025 
info@latramuntana.com

Av. Catalunya, 4
17709 El Portús

www.latramuntana.com

)
*

PRESENTACIÓ
Som professionals, degudament especialitzats i preparats per poder oferir 
als nostres clients el millor assessorament i ges�ó en l'ac�vitat de serveis 
immobiliaris: intermediació de compravenda o lloguer, administració de 
finques i patrimoni, lloguer turís�c, assessoria jurídica, oficina tècnica, 
assegurances, valoracions i assessorament urbanís�c.
Amb una trajectòria de més de 50 anys i amb un equip humà que supera els 
50 professionals, ens hem consolidat com la immobiliària més important i 
de referència de les comarques de Girona.

DADES DE L’EMPRESA

FINQUES COMPANY

SEGUEIX-NOS

finquescompany

finquescompany

972 671 365 

Carrer Pella i Forgas, 7
17600 Figueres

www.finquescompany.com

)

PRESENTACIÓ
Empresa familiar amb mes de 50 anys d'experiència, som un gran equip, el 
nostra negoci es basa en la confiança mutua client proveïdor
creixement exponencial en territori, solucionem necessitats tant amb 
producte com amb servei.

DADES DE L’EMPRESA

FRUITES HURTÓS

SEGUEIX-NOS

Fruites Hurtós

fruiteshurtos

972 505 676 
info@fruiteshurtos.com

Carretera Nacional II (Km. 765),
17730 Els Hostalets (Llers)

www.fruiteshurtos.com

)
*

PRESENTACIÓ
Som Clars, estem Compromesos i Cuidem dels nostres clients, NN som un 
Grup financer internacional i ens avalen més de 175 anys d'història i 17 
milions de clients. Som especialistes en estalvi, inversió i protecció, tant per 
a par�cular com per a PIME, a més d'oferir finançament hipotecari. 
Ens importa molt la formació, per això en realitzem de forma con�nuada i 
l'Universitat Politècnica de València l'homologa en forma de crèdits 
universitaris. Creiem en un Pla de Carrera i Desenvolupament intern, que 
apliquem per a que les nostres incorporacions d'avui siguin els nostres 
professionals i Direc�us de demà.

DADES DE L’EMPRESA

NATIONALE NEDERLANDEN

SEGUEIX-NOS

nnespana · Servicios financieros972 220 822  

C/ Barcelona, 59  Entl 1
17002 Girona

www.nnespana.es

)

PRESENTACIÓ
Som una empresa dedicada exclusivament a la implantació de Llei de 
Protecció de Dades LOPD, RGPD, Auditoria i LSSICE, Llei de Serveis de la 
Societat de la Informació i Comerç Electrònic. 

DADES DE L’EMPRESA

SEVERAL ADVICE

SEGUEIX-NOS

 
luisgarcia@severaladvice.com

several.advice652 156 875  

C/ Doctor Clos, 56  
17491 Peralada

www.severaladvice.com

)
*

OFERTA FORMATIVA
CFGM Ac�vitats comercials

DADES DEL CENTRE

INS VILAFANT

SEGUEIX-NOS 

Insvilafant

ins�tutdevilafant

insvilafant

972 508 285 
b7008390@xtec.cat
 Carrer Pla de l´Estany s/n
17740 Vilafant 

www.insvilafant.cat

OFERTA FORMATIVA
CFGM Ac�vitats comercials
CFGS Màrque�ng i publicitat

DADES DEL CENTRE

CENTRE ESCOLAR EMPORDÀ 

SEGUEIX-NOS 

972 257 397 
       emporda@cemporda.org
 Riera Ginjolers, 196 

17480 Roses  

www.cemporda.org

cemporda

cemporda

centremporda

OFERTA FORMATIVA
PFI Auxiliar de comercialització de productes i logís�ca
PFI Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic

DADES DEL CENTRE

INS OLIVAR GRAN PFI-PTT 

SEGUEIX-NOS 

insolivargran

ins_olivar_gran

972 511 296 
b7960007@xtec.cat
 Ronda Sud nº3 
17600 Figueres

www.olivargran.cat

OFERTA FORMATIVA
PFI Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic

DADES DEL CENTRE

INS CASTELLÓ D'EMPÚRIES – PFI-PTT 

SEGUEIX-NOS 

p�castellodempuries972 456 817 
b7960042@xtec.cat
 Comercial Alberes, 45 
17487 Empuriabrava

h�p://p�castellodempuries.blogspot.com/

OFERTA FORMATIVA
PFI Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic

DADES DEL CENTRE

INS EL PEDRÓ – PFI-PTT 

SEGUEIX-NOS 

Ins�tut El Pedró

       ins_elpedro

972 772 128 
ieslescala@xtec.cat
 C. Vilabertran, 2-4 
17130 L’Escala

www.ieslescala.cat

)
*

)
*

)
*

)
*

)
*

OFERTA FORMATIVA
PFI Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic

DADES DEL CENTRE

INS LA JONQUERA

SEGUEIX-NOS 

inslajonquera

Ins�tut_de_La_Jonquera

inslajonquera

La Jonquera

972 554 440 
       b7006745@xtec.cat
 C/ Lluís Companys s/n 

17700 La Jonquera

www.agora.xtec.cat/ieslajonquera

)
*

insvilafant

nn.espana

Na�onale-Nederlanden

nn_espana

Gruptramuntana

 
recepcio@finquescompany.com*

FinquesCompany

Finques Company
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Comerç i màrqueting - Transport i logística

OFERTA FORMATIVA
CFGS Transport i logís�ca

DADES DEL CENTRE

INS CENDRASSOS

SEGUEIX-NOS 

ins�tutcendrassos972 507 908  
b7005649@xtec.cat
 C/Arquitecte Pelai Mar�nez, 1
17600  Figueres

www.cendrassos.net

inscendrassos

Cendrassos

OFERTA FORMATIVA
PFI Auxiliar de comercialització de productes i logís�ca
PFI Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic

DADES DEL CENTRE

INS OLIVAR GRAN PFI-PTT 

SEGUEIX-NOS 

insolivargran

ins_olivar_gran

972 511 296 
b7960007@xtec.cat
 Ronda Sud nº3 
17600 Figueres

www.olivargran.cat

Empreses

PRESENTACIÓ
Formem un grup d'empreses dinàmiques, de marcada vocació 
internacional, que ens hem situat com una referència europea del 
transport terrestre, la logís�ca i el so�ware especialitzat.

DADES DE L’EMPRESA

CALSINA CARRÉ

SEGUEIX-NOS

Calsina Carre

calsina_carre

Calsina1971

972 529 211  
info@calsina-carre.com

Camí del Roure, 5 
17706 Pont de molins

www.calsina-carre.com

)
*

)
*

)
*

PRESENTACIÓ
Som un grup empresarial que opera des de l'any 1923. Oferim serveis 
de grues autopropulsades, transports especials, maquinària 
d'elevació, pàrquing de seguretat per camions i lloguer d'oficines i 
magatzems.

DADES DE L’EMPRESA

GRUP PADROSA 

972 541 100 
info@padrosa.com

Crta N-II km 760  
17730 Els Hostalets de Llers

www.padrosa.com

SEGUEIX-NOS

gruespadrosaoficial

gruespadrosa

)
*

PRESENTACIÓ
A mineralia® ens dediquem a l'extracció i micronització de minerals 
com a càrregues, fillers i extenders per a la indústria. La innovació i la 
millora con�nues ens han conver�t en el primer productor de sulfat de 
bari natural de l'Estat, ocupant també les primeres posicions europees 
com a fabricants de talc, dolomita, quars, caolí, mica i pissarra. Gràcies 
a una xarxa comercial present als principals mercats del món, oferim 
un servei eficaç per a sa�sfer les necessitats de tot �pus d'indústries. 

DADES DE L’EMPRESA

MINERALIA

SEGUEIX-NOS

mineralsgirona

mineralia_group

minerals_

972 503 805  
info@mineralia.es

Crta N-IIa Km 8,3 
17600 Figueres

www.mineralia.es

)
*

“El camí pel teu futur”Oferta forma�va

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions auxiliars de 
comercialització de productes i logís�ca. 

CONTINGUTS: Lliurament i recollida d'enviaments de productes a domicili, 
operacions de cobrament en el servei de lliurament i recollida a domicili, tècniques 
bàsiques de comercialització, preparació de comandes i venda de productes, 
conducció segura en serveis de lliurament i recollida a domicili, projecte integrat, 
formació bàsica en prevenció de riscos laborals, formació pràc�ca en empreses, 
estratègies i eines de comunicació, entorn social i territorial, estratègies i eines 
matemà�ques, incorporació al món professional.  

DURADA: 1.000h  |  Un curs acadèmic
TITULACIÓ: Auxiliar de comercialització de productes i logís�ca 

SORTIDES PROFESSIONALS: Repar�dor/a, carter/a, missatger/a, conductor/a, 
missatger/a de correspondència, ordenança, portador/a de maletes, preparador/a 
de comandes. 

PFI AUXILIAR DE COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES I LOGÍSTICA

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis capaciten per organitzar, ges�onar i controlar les 
operacions del transport de mercaderies i de viatgers en l'àmbit nacional i 
internacional, i per planificar i ges�onar les ac�vitats logís�ques d'una empresa, 
d'acord amb la norma�va vigent i els objec�us establerts per la direcció de l'empresa, 
en el marc de la qualitat, seguretat i respecte pel medi ambient

CONTINGUTS: Comercialització del transport i la logís�ca, ges�ó administra�va del 
transport i la logís�ca, ges�ó administra�va del comerç internacional, ges�ó 
econòmica i financera de l'empresa, logís�ca d'emmagatzemament, logís�ca 
d'aprovisionament, organització del transport de mercaderies, organització del 
transport de viatgers, transport internacional de mercaderies, organització d'altres 
serveis de transport, anglès, segona llengua estrangera, formació i orientació laboral, 
projecte de transport i logís�ca, formació en centres de treball. 

DURADA: 2.000h  |  Dos cursos acadèmics

TITULACIÓ: Tècnic/a superior en transport i logís�ca

SORTIDES PROFESSIONALS: Cap de trànsit d'empreses de transport de viatgers per 
carretera, cap d'operacions, gerent d'empresa de transport, inspector/a de transport 
de viatgers per carretera, cap d'estació d'autobusos, gestor/a de transport per 
carretera, comercial de serveis de transport per carretera, gerent d'empreses de 
transport per carretera, cap de circulació, agent de transports, agent de càrrega, 
comercial de serveis de transport, operador/a de transport porta a porta, 
transitari/ària de vaixells, cap de magatzem, tècnic/a en logís�ca del transport, 
coordinador/a logís�ca, tècnic/a en logís�ca inversa. 

CFGS TRANSPORT I LOGÍSTICA

Comerç i màrqueting - Transport i logística

Oferta formativa

Fa referència a totes aquelles ac�vitats relacionades amb la distribució comercial en el seu sen�t més ampli, 
incloent les de compravenda, logís�ca, transport, màrque�ng i relacions públiques.
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estratègies i eines de comunicació, entorn social i territorial, estratègies i eines 
matemà�ques, incorporació al món professional.  

DURADA: 1.000h  |  Un curs acadèmic
TITULACIÓ: Auxiliar de comercialització de productes i logís�ca 

SORTIDES PROFESSIONALS: Repar�dor/a, carter/a, missatger/a, conductor/a, 
missatger/a de correspondència, ordenança, portador/a de maletes, preparador/a 
de comandes. 

PFI AUXILIAR DE COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES I LOGÍSTICA

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis capaciten per organitzar, ges�onar i controlar les 
operacions del transport de mercaderies i de viatgers en l'àmbit nacional i 
internacional, i per planificar i ges�onar les ac�vitats logís�ques d'una empresa, 
d'acord amb la norma�va vigent i els objec�us establerts per la direcció de l'empresa, 
en el marc de la qualitat, seguretat i respecte pel medi ambient

CONTINGUTS: Comercialització del transport i la logís�ca, ges�ó administra�va del 
transport i la logís�ca, ges�ó administra�va del comerç internacional, ges�ó 
econòmica i financera de l'empresa, logís�ca d'emmagatzemament, logís�ca 
d'aprovisionament, organització del transport de mercaderies, organització del 
transport de viatgers, transport internacional de mercaderies, organització d'altres 
serveis de transport, anglès, segona llengua estrangera, formació i orientació laboral, 
projecte de transport i logís�ca, formació en centres de treball. 

DURADA: 2.000h  |  Dos cursos acadèmics

TITULACIÓ: Tècnic/a superior en transport i logís�ca

SORTIDES PROFESSIONALS: Cap de trànsit d'empreses de transport de viatgers per 
carretera, cap d'operacions, gerent d'empresa de transport, inspector/a de transport 
de viatgers per carretera, cap d'estació d'autobusos, gestor/a de transport per 
carretera, comercial de serveis de transport per carretera, gerent d'empreses de 
transport per carretera, cap de circulació, agent de transports, agent de càrrega, 
comercial de serveis de transport, operador/a de transport porta a porta, 
transitari/ària de vaixells, cap de magatzem, tècnic/a en logís�ca del transport, 
coordinador/a logís�ca, tècnic/a en logís�ca inversa. 

CFGS TRANSPORT I LOGÍSTICA

Comerç i màrqueting - Transport i logística

Oferta formativa

Fa referència a totes aquelles ac�vitats relacionades amb la distribució comercial en el seu sen�t més ampli, 
incloent les de compravenda, logís�ca, transport, màrque�ng i relacions públiques.
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OFERTA FORMATIVA
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automà�ques
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972 671 604  
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INS Monturiol

PRESENTACIÓ
Som una empresa instal·ladora amb una llarga 
trajectòria familiar i present a la comarca des 
de 1939. Ens dediquem principalment a 
instal·lacions, reparacions i manteniments 
domès�cs i  industrials  d'electricitat, 
fontaneria i gas, calefacció, clima�tzació i 
energia solar. 

DADES DE L’EMPRESA

INSTAL·LACIONS BURGAS

SEGUEIX-NOS

Installacionsburgas972 505 895   
info@instalburgas.com

Pol. Industrial La Timba, nau 2  
17742 Avinyonet de Puigventós

www.instalburgas.com
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PRESENTACIÓ
JC Tècnics oferim els nostres serveis 
p r i n c i p a l m e n t  e n  t r e s  à r e e s : 
telecomunicacions, seguretat, i so, vídeo i 
llum. Gràcies a la nostra experiència, aportem 
valor a la tecnologia. Els nostres serveis són: 
antenes, porters automà�cs, càmeres i 
alarmes, fibra òp�ca, control d'accessos, 
cablejat estructural, audiovisuals i xarxes wifi.  

DADES DE L’EMPRESA

JC TÈCNICS 

SEGUEIX-NOS

)
*

972 510 992 
info@jctecnics.com

Rabós d'Empòrdà, Nau 2.7  
17600 Figueres

www.jctecnics.com

JcTecnics

PRESENTACIÓ
Endesa és la primera companyia elèctric d’Espanya i la segona de 
Portugal. A mès, és el segon operador de gas del mercat espanyol. 
Desenvolupa un negoci integrat de generació, distribució i 
comercialització, i ofereix també, a través d’Endesa X, serveis de 
valor afegit orientats a l’electrificació dels usos energè�cs en llars, 
empreses, indústries i administracions públiques.
Endesa està fermament compromesa amb els ODS de les Nacions 
Unides i, com a tal, promou decididament el desenvolupament 
d’energies renovables a través d’Enel Green Power Espanya, la 
digitalització de les xarxes a través d’e-distribución, i la 
responsabilitat social corpora�va. En aquest úl�m àmbit actuem 
també des de la Fundació Endesa. El nostre equip humà té prop de 
9.260 empleats. Endesa forma part d’Enel, el grup elèctric més 
gran d’Europa.

ENDESA

PRESENTACIÓ
T'oferim un equip de professionals altament qualificats, amb una gran 
experiència en el sector industrial i recolzats per les marques més 
reconegudes del mercat; t'acompanyem durant tot el procés de 
subministrament, programació, integració i post-venda per atendre 
totes les teves necessitats. Als nostres magatzems disposem de 5.000 
m2 de capacitat i 10.000 referències estocades per garan�r el 
subministrament de la teva comanda en el menor temps possible. 
Amb més de 30 anys d'experiència en el sector, som distribuïdors 
d'una gran varietat de productes d'alta qualitat. 

DADES DE L’EMPRESA

COEVA

) 972 670 323 (Figueres)

Carrer d'Alemanya, 49
17600 Figueres

C. Raset 160
17180 Vilablareix

P.I. Pla de Baix - C. de França 108
17800 Olot

www.coevagi.com

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis postobligatoris capaciten per muntar i 
mantenir infraestructures de telecomunicació en edificis, instal·lacions 
elèctriques de baixa tensió, màquines elèctriques i sistemes automa�tzats. 

CONTINGUTS: Automa�smes industrials, instal·lacions elèctriques 
interiors, instal·lacions de distribució, infraestructures comunes de 
telecomunicació en habitatges i edificis, instal·lacions domò�ques, 
instal·lacions solars fotovoltaiques, màquines elèctriques, instal·lacions 
elèctriques especials, electrònica, electrotècnia, formació i orientació 
laboral, empresa i inicia�va emprenedora, anglès tècnic, síntesi, formació 
en centres de treball.

DURADA: 2.000h  |  Dos cursos acadèmics

TITULACIÓ: Tècnic/a en instal·lacions elèctriques i automà�ques

SORTIDES PROFESSIONALS: Electricista industrial i d'instal·lacions 
elèctriques d'edificis, instal·lador/a de línies elèctriques, equips electrònics 
en edificis, antenes i equips telefònics, electricista de construcció, 
electricista de manteniment, instal·lador/a i mantenidor/a de sistemes 
domò�cs, muntador/a d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica, 
instal·lador/a de telecomunicacions en edificis i habitatges.

CFGM  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES

“El camí pel teu futur”Oferta forma�va

Electricitat i electrònica

Oferta formativa

Inclou tasques de muntatge i instal·lació d'equips electrònics, desenvolupament de projectes de telecomunicació, muntatge i 
manteniment d'instal·lacions elèctriques i ges�ó del muntatge de sistemes domò�cs, entre altres.



Electricitat i electrònica

OFERTA FORMATIVA
CFGM Instal·lacions elèctriques i 
automà�ques

DADES DEL CENTRE

INS NARCÍS MONTURIOL

SEGUEIX-NOS 

972 671 604  
iesmonturiol@xtec.cat 

C. del Compositor Joaquim Serra, 30
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INS Monturiol

PRESENTACIÓ
Som una empresa instal·ladora amb una llarga 
trajectòria familiar i present a la comarca des 
de 1939. Ens dediquem principalment a 
instal·lacions, reparacions i manteniments 
domès�cs i  industrials  d'electricitat, 
fontaneria i gas, calefacció, clima�tzació i 
energia solar. 

DADES DE L’EMPRESA

INSTAL·LACIONS BURGAS

SEGUEIX-NOS

Installacionsburgas972 505 895   
info@instalburgas.com

Pol. Industrial La Timba, nau 2  
17742 Avinyonet de Puigventós

www.instalburgas.com
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PRESENTACIÓ
JC Tècnics oferim els nostres serveis 
p r i n c i p a l m e n t  e n  t r e s  à r e e s : 
telecomunicacions, seguretat, i so, vídeo i 
llum. Gràcies a la nostra experiència, aportem 
valor a la tecnologia. Els nostres serveis són: 
antenes, porters automà�cs, càmeres i 
alarmes, fibra òp�ca, control d'accessos, 
cablejat estructural, audiovisuals i xarxes wifi.  

DADES DE L’EMPRESA

JC TÈCNICS 

SEGUEIX-NOS

)
*

972 510 992 
info@jctecnics.com

Rabós d'Empòrdà, Nau 2.7  
17600 Figueres

www.jctecnics.com

JcTecnics

PRESENTACIÓ
Endesa és la primera companyia elèctric d’Espanya i la segona de 
Portugal. A mès, és el segon operador de gas del mercat espanyol. 
Desenvolupa un negoci integrat de generació, distribució i 
comercialització, i ofereix també, a través d’Endesa X, serveis de 
valor afegit orientats a l’electrificació dels usos energè�cs en llars, 
empreses, indústries i administracions públiques.
Endesa està fermament compromesa amb els ODS de les Nacions 
Unides i, com a tal, promou decididament el desenvolupament 
d’energies renovables a través d’Enel Green Power Espanya, la 
digitalització de les xarxes a través d’e-distribución, i la 
responsabilitat social corpora�va. En aquest úl�m àmbit actuem 
també des de la Fundació Endesa. El nostre equip humà té prop de 
9.260 empleats. Endesa forma part d’Enel, el grup elèctric més 
gran d’Europa.

ENDESA

PRESENTACIÓ
T'oferim un equip de professionals altament qualificats, amb una gran 
experiència en el sector industrial i recolzats per les marques més 
reconegudes del mercat; t'acompanyem durant tot el procés de 
subministrament, programació, integració i post-venda per atendre 
totes les teves necessitats. Als nostres magatzems disposem de 5.000 
m2 de capacitat i 10.000 referències estocades per garan�r el 
subministrament de la teva comanda en el menor temps possible. 
Amb més de 30 anys d'experiència en el sector, som distribuïdors 
d'una gran varietat de productes d'alta qualitat. 

DADES DE L’EMPRESA

COEVA

) 972 670 323 (Figueres)

Carrer d'Alemanya, 49
17600 Figueres

C. Raset 160
17180 Vilablareix

P.I. Pla de Baix - C. de França 108
17800 Olot

www.coevagi.com

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis postobligatoris capaciten per muntar i 
mantenir infraestructures de telecomunicació en edificis, instal·lacions 
elèctriques de baixa tensió, màquines elèctriques i sistemes automa�tzats. 

CONTINGUTS: Automa�smes industrials, instal·lacions elèctriques 
interiors, instal·lacions de distribució, infraestructures comunes de 
telecomunicació en habitatges i edificis, instal·lacions domò�ques, 
instal·lacions solars fotovoltaiques, màquines elèctriques, instal·lacions 
elèctriques especials, electrònica, electrotècnia, formació i orientació 
laboral, empresa i inicia�va emprenedora, anglès tècnic, síntesi, formació 
en centres de treball.

DURADA: 2.000h  |  Dos cursos acadèmics

TITULACIÓ: Tècnic/a en instal·lacions elèctriques i automà�ques

SORTIDES PROFESSIONALS: Electricista industrial i d'instal·lacions 
elèctriques d'edificis, instal·lador/a de línies elèctriques, equips electrònics 
en edificis, antenes i equips telefònics, electricista de construcció, 
electricista de manteniment, instal·lador/a i mantenidor/a de sistemes 
domò�cs, muntador/a d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica, 
instal·lador/a de telecomunicacions en edificis i habitatges.

CFGM  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES

“El camí pel teu futur”Oferta forma�va

Electricitat i electrònica

Oferta formativa

Inclou tasques de muntatge i instal·lació d'equips electrònics, desenvolupament de projectes de telecomunicació, muntatge i 
manteniment d'instal·lacions elèctriques i ges�ó del muntatge de sistemes domò�cs, entre altres.



Energia i aigua

INSTAL·LACIONS BURGAS
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DESCRIPCIÓ: Aquests estudis capaciten per efectuar la coordinació del 
muntatge, posada en servei i ges�ó de l'operació i manteniment de parcs i 
instal·lacions d'energia eòlica; promocionar instal·lacions; desenvolupar 
projectes, i ges�onar i realitzar el muntatge i manteniment d'instal·lacions 
solars fotovoltaiques; ges�onar i supervisar el muntatge i el manteniment, i 
realitzar l'operació i el manteniment de primer nivell en subestacions 
elèctriques.

CONTINGUTS: Sistemes elèctrics en centrals, subestacions elèctriques, 
telecontrol i automa�smes, prevenció de riscos elèctrics, sistemes 
d'energies renovables, configuració d'instal·lacions solars fotovoltaiques, 
ges�ó del muntatge d'instal·lacions solars fotovoltaiques, ges�ó del 
muntatge de parcs eòlics, operació i manteniment de parcs eòlics, empresa i 
inicia�va emprenedora, anglès tècnic, projecte d'energies renovables, 
formació i orientació laboral, formació en centres de treball.

DURADA: 2.000h  |  Dos cursos acadèmics

TITULACIÓ: Tècnic/a superior en energies renovables

SORTIDES PROFESSIONALS: Tècnic o tècnica de ges�ó d'operació i 
manteniment en instal·lacions eòliques, responsable de muntatge de parcs 
eòlics, responsable de muntatge d'aerogeneradors, especialista muntador 
d'aerogeneradors, especialista en manteniment de parcs eòlics, promotor o 
promotora d'instal·lacions solars, projec�sta d'instal·lacions solars 
fotovoltaiques, responsable de muntatge i manteniment d'instal·lacions 
solars fotovoltaiques, responsable d'explotació i manteniment de pe�tes 
centrals solars fotovoltaiques, muntador i operador o muntadora i 
operadora d'instal·lacions solars fotovoltaiques, encarregat o encarregada 
de muntatge de subestacions elèctriques d'instal·lacions eòliques i 
fotovoltaiques, encarregat o encarregada de manteniment de subestacions 
elèctriques d'instal·lacions eòliques i fotovoltaiques, operador i mantenidor 
o operadora i mantenidora de subestacions elèctriques d'instal·lacions 
eòliques i fotovoltaiques.

CFGS  ENERGIES RENOVABLES

“El camí pel teu futur”Oferta forma�va

Energia i aigua

Oferta formativa

Aquests estudis capaciten per efectuar la coordinació del muntatge, posada en servei i ges�ó de l'operació i manteniment de parcs i 
instal·lacions d'energia eòlica; promocionar instal·lacions; desenvolupar projectes, i ges�onar i realitzar el muntatge i manteniment 
d'instal·lacions solars fotovoltaiques; ges�onar i supervisar el muntatge i el manteniment, i realitzar l'operació i el manteniment de primer 
nivell en subestacions elèctriques.

PRESENTACIÓ
Som una empresa instal·ladora amb una llarga 
trajectòria familiar i present a la comarca des 
de 1939. Ens dediquem principalment a 
instal·lacions, reparacions i manteniments 
domès�cs i  industrials  d'electricitat, 
fontaneria i gas, calefacció, clima�tzació i 
energia solar. 

DADES DE L’EMPRESA SEGUEIX-NOS

Installacionsburgas972 505 895   
info@instalburgas.com

Pol. Industrial La Timba, nau 2  
17742 Avinyonet de Puigventós

www.instalburgas.com
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DESCRIPCIÓ: Aquests estudis capaciten per efectuar la coordinació del 
muntatge, posada en servei i ges�ó de l'operació i manteniment de parcs i 
instal·lacions d'energia eòlica; promocionar instal·lacions; desenvolupar 
projectes, i ges�onar i realitzar el muntatge i manteniment d'instal·lacions 
solars fotovoltaiques; ges�onar i supervisar el muntatge i el manteniment, i 
realitzar l'operació i el manteniment de primer nivell en subestacions 
elèctriques.

CONTINGUTS: Sistemes elèctrics en centrals, subestacions elèctriques, 
telecontrol i automa�smes, prevenció de riscos elèctrics, sistemes 
d'energies renovables, configuració d'instal·lacions solars fotovoltaiques, 
ges�ó del muntatge d'instal·lacions solars fotovoltaiques, ges�ó del 
muntatge de parcs eòlics, operació i manteniment de parcs eòlics, empresa i 
inicia�va emprenedora, anglès tècnic, projecte d'energies renovables, 
formació i orientació laboral, formació en centres de treball.

DURADA: 2.000h  |  Dos cursos acadèmics

TITULACIÓ: Tècnic/a superior en energies renovables

SORTIDES PROFESSIONALS: Tècnic o tècnica de ges�ó d'operació i 
manteniment en instal·lacions eòliques, responsable de muntatge de parcs 
eòlics, responsable de muntatge d'aerogeneradors, especialista muntador 
d'aerogeneradors, especialista en manteniment de parcs eòlics, promotor o 
promotora d'instal·lacions solars, projec�sta d'instal·lacions solars 
fotovoltaiques, responsable de muntatge i manteniment d'instal·lacions 
solars fotovoltaiques, responsable d'explotació i manteniment de pe�tes 
centrals solars fotovoltaiques, muntador i operador o muntadora i 
operadora d'instal·lacions solars fotovoltaiques, encarregat o encarregada 
de muntatge de subestacions elèctriques d'instal·lacions eòliques i 
fotovoltaiques, encarregat o encarregada de manteniment de subestacions 
elèctriques d'instal·lacions eòliques i fotovoltaiques, operador i mantenidor 
o operadora i mantenidora de subestacions elèctriques d'instal·lacions 
eòliques i fotovoltaiques.

CFGS  ENERGIES RENOVABLES

“El camí pel teu futur”Oferta forma�va

Energia i aigua

Oferta formativa

Aquests estudis capaciten per efectuar la coordinació del muntatge, posada en servei i ges�ó de l'operació i manteniment de parcs i 
instal·lacions d'energia eòlica; promocionar instal·lacions; desenvolupar projectes, i ges�onar i realitzar el muntatge i manteniment 
d'instal·lacions solars fotovoltaiques; ges�onar i supervisar el muntatge i el manteniment, i realitzar l'operació i el manteniment de primer 
nivell en subestacions elèctriques.

PRESENTACIÓ
Som una empresa instal·ladora amb una llarga 
trajectòria familiar i present a la comarca des 
de 1939. Ens dediquem principalment a 
instal·lacions, reparacions i manteniments 
domès�cs i  industrials  d'electricitat, 
fontaneria i gas, calefacció, clima�tzació i 
energia solar. 

DADES DE L’EMPRESA SEGUEIX-NOS

Installacionsburgas972 505 895   
info@instalburgas.com

Pol. Industrial La Timba, nau 2  
17742 Avinyonet de Puigventós

www.instalburgas.com
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Hoteleria i turisme 

OFERTA FORMATIVA
IFE Auxiliar en serveis de restauració 
i elaboració d'àpats
CFGM Cuina i gastronomia
CFGM Serveis en restauració
CFGS Direcció de cuina

DADES DEL CENTRE

INS OLIVAR GRAN 

SEGUEIX-NOS 

PRESENTACIÓ
La missió de TorreMirona Relais Hotel Golf & Spa és crear 
experiències memorables, de qualitat i arrelades al nostre 
territori i la nostra cultura, superant les expecta�ves dels 
nostres hostes i aconseguint la intenció de repe�r.
Junts, volem generar un ambient càlid, proper i posi�u, que 
cuida l'atenció al detall i facilita un servei excel·lent als clients.

DADES DE L’EMPRESA

TORREMIRONA

SEGUEIX-NOS

Escola Hostaleria Figueres

escolahostalariafigueres

Escola d'Hostaleria Figueres 
by Olivar Gran

972 905 997  
b7007609@xtec.cat

Av. Mª Àngels Anglada 15 
17600 Figueres

www.escolahostaleriafigueres.cat

torremironarelaishotel

TorreMirona972 566 700 
info@hoteltorremirona.com

Carretera N-260  Km 46 
17744 Navata

www.hoteltorremirona.com
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PRESENTACIÓ
EL TEU HOTEL DAVANT DE MAR A ROSES, COSTA BRAVA
Roses, la vila que dibuixa un arc en forma de Badia enmig del 
Mediterrani, té un sabor par�cular, una llum especial, una 
terra de pins, mar blava i paisatges que deixen sense alè.
Un passeig marí�m que enllaça Roses amb Santa Margarita, 
unes terrasses que regalen postes de sol, la contemplació del 
vaivé de l'aigua salada a escassos metres de la platja.. I enmig 
d'aquests pe�ts perfectes hi trobem un balcó sobre el mar: 
benvinguts a l'Hotel Spa Terraza.

DADES DE L’EMPRESA

GRUP TERRAZA

SEGUEIX-NOS

hotelterraza

hotelspaterraza972 459 934 
info@hotelterraza.com

Av. de Rhode, 32
17480 ROSES 

)
*

SHANGAI

PRESENTACIÓ
L'Hotel Restaurant Duran és un establiment emblemà�c de la 
ciutat de Figueres, que te els seus origens en la Fonda de Ca la 
Teta fundada al 1827. Aquest restaurant es va conver�r-se en 
un referent gastronòmic gràcies a la figura de Lluis Duran 
Camps, que va fer que la seva cuina traspases fronteres i fos 
reconegut com un mestre dels fogons .
Actualment es un hotel de 4 estrelles amb 65 habitacions, 
situat al costat de la Rambla, per on hi han passat molts 
personatges ilustres, el més reconegut: Salvador Dalí.

DADES DE L’EMPRESA

HOTEL DURAN

SEGUEIX-NOS

duranhotel

duranhotel972 501 250 
duran@hotelduran.com

Lasauca,5
17600 Figueres

www.hotelduran.com

)
*

PRESENTACIÓ
El nostre objec�u des que obrim les nostres portes, ha estat 
donar a conèixer la riquesa de la gastronomia xinesa i oferir 
un excel·lent servei del nostre equip de sala, amb una 
categoria i qualitat a l'altura de la nostra cuina.
Els plats que oferim representen els sabors més tradicionals 
de la Xina, elaborats amb excel·lents productes de primera 
qualitat i una cuidada elaboració, per a sorprendre i delectar 
als exigents paladars de la gent de Figueres, en una fusió o 
acostaments de totes dues cultures.

DADES DE L’EMPRESA SEGUEIX-NOS

restaurantshanghaifigueres

shanghaifigueres972 053 050 
fermin@lee.cat

Corriol de les Bruixes 11 
17600 Figueres

www.restaurantxinesfigueres.com

)
*

PRESENTACIÓ
Al nostre restaurant podrà sa�sfer les seves expecta�ves. 
Amb cuina pròpia, ens especialitzem en cuina de temporada 
mediterrània i també oferim plats de cuina vegana i 
vegetariana.
Situats a una de les principals avingudes de Figueres, ciutat 
del Museu Dalí i capital de l'Alt Empordà, disposem 
d'aparcament propi i gratuït per als nostres clients.

DADES DE L’EMPRESA

HOTEL RONDA

SEGUEIX-NOS

restaurantronda972 503 911 
nfo@restaurantronda.com

Av. Salvador Dali 17
17600 Figueres 

)
*

www.hotelterraza.com

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis desenvolupen competències per fer tasques 
auxiliars en els processos bàsics de producció culinària, preparació 
d'aliments i begudes, amb assistència en els processos de servei i d'atenció 
al client en els serveis de restauració, de preparació de comandes i de venda 
de productes, tenint en compte les normes de prevenció de riscos laborals i 
la protecció mediambiental corresponents, així com competències de 
comunicació, autonomia personal i par�cipació en ac�vitats comunitàries.

CONTINGUTS: Vida saludable i cura d'un mateix, comunicació i relacions 
interpersonals, viure en entorns propers, ús d'establiments i serveis, 
organització personal, ac�vitats comunitàries, par�cipació ciutadana, 
iniciació a l'ac�vitat laboral, organització de les empreses, món laboral, 
desenvolupament en el lloc de treball, tutoria, processos bàsics de 
producció culinària i de preparació d'aliments i begudes, tècniques 
elementals de servei, preparació de comandes i venda de productes, 
formació en centres de treball.

DURADA: 3.360h  |  Quatre cursos acadèmics

TITULACIÓ: Cer�ficat acadèmic i professional

IFE AUXILIAR EN SERVEIS DE RESTAURACIÓ I ELABORACIÓ D'ÀPATS

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis postobligatoris capaciten per manipular, 
preparar, conservar i presentar aliments, confeccionar propostes 
gastronòmiques i ajudar en el servei.

CONTINGUTS: Ofertes gastronòmiques, preelaboració i conservació 
d'aliments, tècniques culinàries, processos bàsics de pas�sseria i 
rebosteria, productes culinaris, postres en la restauració, seguretat i higiene 
en la manipulació d'aliments, formació i orientació laboral, empresa i 
inicia�va emprenedora, anglès tècnic, síntesi, formació en centres de 
treball.

DURADA: 2.000h  |  Dos cursos acadèmics

TITULACIÓ: Tècnic/a en cuina i gastronomia

SORTIDES PROFESSIONALS: Cuiner/a, cap de par�da, empleat/da 
d'economat i celler d'un hotel, restaurant, hospital, empresa de servei 
d'àpats, etc.
 

CFGM  CUINA I GASTRONOMIA

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis postobligatoris capaciten per preparar i servir 
begudes i aliments.

CONTINGUTS: Ofertes gastronòmiques, preelaboració i conservació 
d'aliments, tècniques culinàries, processos bàsics de pas�sseria i 
rebosteria, productes culinaris, postres en la restauració, seguretat i higiene 
en la manipulació d'aliments, formació i orientació laboral, empresa i 
inicia�va emprenedora, anglès tècnic, síntesi, formació en centres de 
treball.

DURADA: 2.000h  |  Dos cursos acadèmics
TITULACIÓ: Tècnic/a en serveis en restauració

SORTIDES PROFESSIONALS: Cambrer/a de bar, cafeteria o restaurant; 
empleat/da d'economat, bàrman, sommelier, auxiliar de servei en mitjans 
de transport.

CFGM  SERVEIS EN RESTAURACIÓ

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis postobligatoris capaciten per dirigir i 
organitzar la producció i el servei en cuina, determinant ofertes i recursos, 
controlant les ac�vitats pròpies de l'aprovisionament, producció i servei, 
complint els objec�us econòmics, seguint els protocols de qualitat 
establerts i actuant segons normes d'higiene, prevenció de riscs laborals i 
protecció ambiental.

CONTINGUTS: Control de proveïment de matèries primeres, processos de 
Preelaboració i conservació a la cuina, elaboracions de pas�sseria i 
rebosteria a la cuina, processos d'elaboració culinària, ges�ó de la 
producció a la cuina, ges�ó de la qualitat i de la seguretat i higiene 
alimentàries, gastronomia i nutrició, ges�ó administra�va i comercial en la 
restauració, recursos humans i direcció d'equips en la restauració, anglès, 
formació i orientació laboral, empresa i inicia�va emprenedora, projecte de 
direcció de cuina, formació en centres de treball.

DURADA: 2.000h  |  Dos cursos acadèmics

TITULACIÓ: Tècnic/a superior en direcció de cuina

SORTIDES PROFESSIONALS: Director/a d'aliments i begudes, director/a de 
cuina, cap de producció a la cuina, cap de cuina, segon cap de cuina, cap de 
serveis d'àpats (càtering), cap de par�da, encarregat/da d'economat i 
bodega.

CFGS  DIRECCIÓ DE CUINA

“El camí pel teu futur”Oferta forma�va

Hoteleria i turisme 

Oferta formativa

Aquesta família professional abraça ac�vitats com les següents: crear elaboracions de cuina i pas�sseria, atendre clients a hotels i 
pensions, ges�onar les ac�vitats de neteja a hotels, promocionar des�nacions turís�ques, etc. 

terrazagrup

www.restaurantronda.com



Hoteleria i turisme 

OFERTA FORMATIVA
IFE Auxiliar en serveis de restauració 
i elaboració d'àpats
CFGM Cuina i gastronomia
CFGM Serveis en restauració
CFGS Direcció de cuina

DADES DEL CENTRE

INS OLIVAR GRAN 

SEGUEIX-NOS 

PRESENTACIÓ
La missió de TorreMirona Relais Hotel Golf & Spa és crear 
experiències memorables, de qualitat i arrelades al nostre 
territori i la nostra cultura, superant les expecta�ves dels 
nostres hostes i aconseguint la intenció de repe�r.
Junts, volem generar un ambient càlid, proper i posi�u, que 
cuida l'atenció al detall i facilita un servei excel·lent als clients.

DADES DE L’EMPRESA

TORREMIRONA

SEGUEIX-NOS

Escola Hostaleria Figueres

escolahostalariafigueres

Escola d'Hostaleria Figueres 
by Olivar Gran

972 905 997  
b7007609@xtec.cat

Av. Mª Àngels Anglada 15 
17600 Figueres

www.escolahostaleriafigueres.cat

torremironarelaishotel

TorreMirona972 566 700 
info@hoteltorremirona.com

Carretera N-260  Km 46 
17744 Navata

www.hoteltorremirona.com

17
Centres educa�us i empreses

Centres educatius

Empreses

)
*

)
*

PRESENTACIÓ
EL TEU HOTEL DAVANT DE MAR A ROSES, COSTA BRAVA
Roses, la vila que dibuixa un arc en forma de Badia enmig del 
Mediterrani, té un sabor par�cular, una llum especial, una 
terra de pins, mar blava i paisatges que deixen sense alè.
Un passeig marí�m que enllaça Roses amb Santa Margarita, 
unes terrasses que regalen postes de sol, la contemplació del 
vaivé de l'aigua salada a escassos metres de la platja.. I enmig 
d'aquests pe�ts perfectes hi trobem un balcó sobre el mar: 
benvinguts a l'Hotel Spa Terraza.

DADES DE L’EMPRESA

GRUP TERRAZA

SEGUEIX-NOS

hotelterraza

hotelspaterraza972 459 934 
info@hotelterraza.com

Av. de Rhode, 32
17480 ROSES 

)
*

SHANGAI

PRESENTACIÓ
L'Hotel Restaurant Duran és un establiment emblemà�c de la 
ciutat de Figueres, que te els seus origens en la Fonda de Ca la 
Teta fundada al 1827. Aquest restaurant es va conver�r-se en 
un referent gastronòmic gràcies a la figura de Lluis Duran 
Camps, que va fer que la seva cuina traspases fronteres i fos 
reconegut com un mestre dels fogons .
Actualment es un hotel de 4 estrelles amb 65 habitacions, 
situat al costat de la Rambla, per on hi han passat molts 
personatges ilustres, el més reconegut: Salvador Dalí.

DADES DE L’EMPRESA

HOTEL DURAN

SEGUEIX-NOS

duranhotel

duranhotel972 501 250 
duran@hotelduran.com

Lasauca,5
17600 Figueres

www.hotelduran.com

)
*

PRESENTACIÓ
El nostre objec�u des que obrim les nostres portes, ha estat 
donar a conèixer la riquesa de la gastronomia xinesa i oferir 
un excel·lent servei del nostre equip de sala, amb una 
categoria i qualitat a l'altura de la nostra cuina.
Els plats que oferim representen els sabors més tradicionals 
de la Xina, elaborats amb excel·lents productes de primera 
qualitat i una cuidada elaboració, per a sorprendre i delectar 
als exigents paladars de la gent de Figueres, en una fusió o 
acostaments de totes dues cultures.

DADES DE L’EMPRESA SEGUEIX-NOS

restaurantshanghaifigueres

shanghaifigueres972 053 050 
fermin@lee.cat

Corriol de les Bruixes 11 
17600 Figueres

www.restaurantxinesfigueres.com

)
*

PRESENTACIÓ
Al nostre restaurant podrà sa�sfer les seves expecta�ves. 
Amb cuina pròpia, ens especialitzem en cuina de temporada 
mediterrània i també oferim plats de cuina vegana i 
vegetariana.
Situats a una de les principals avingudes de Figueres, ciutat 
del Museu Dalí i capital de l'Alt Empordà, disposem 
d'aparcament propi i gratuït per als nostres clients.

DADES DE L’EMPRESA

HOTEL RONDA

SEGUEIX-NOS

restaurantronda972 503 911 
nfo@restaurantronda.com

Av. Salvador Dali 17
17600 Figueres 

)
*

www.hotelterraza.com

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis desenvolupen competències per fer tasques 
auxiliars en els processos bàsics de producció culinària, preparació 
d'aliments i begudes, amb assistència en els processos de servei i d'atenció 
al client en els serveis de restauració, de preparació de comandes i de venda 
de productes, tenint en compte les normes de prevenció de riscos laborals i 
la protecció mediambiental corresponents, així com competències de 
comunicació, autonomia personal i par�cipació en ac�vitats comunitàries.

CONTINGUTS: Vida saludable i cura d'un mateix, comunicació i relacions 
interpersonals, viure en entorns propers, ús d'establiments i serveis, 
organització personal, ac�vitats comunitàries, par�cipació ciutadana, 
iniciació a l'ac�vitat laboral, organització de les empreses, món laboral, 
desenvolupament en el lloc de treball, tutoria, processos bàsics de 
producció culinària i de preparació d'aliments i begudes, tècniques 
elementals de servei, preparació de comandes i venda de productes, 
formació en centres de treball.

DURADA: 3.360h  |  Quatre cursos acadèmics

TITULACIÓ: Cer�ficat acadèmic i professional

IFE AUXILIAR EN SERVEIS DE RESTAURACIÓ I ELABORACIÓ D'ÀPATS

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis postobligatoris capaciten per manipular, 
preparar, conservar i presentar aliments, confeccionar propostes 
gastronòmiques i ajudar en el servei.

CONTINGUTS: Ofertes gastronòmiques, preelaboració i conservació 
d'aliments, tècniques culinàries, processos bàsics de pas�sseria i 
rebosteria, productes culinaris, postres en la restauració, seguretat i higiene 
en la manipulació d'aliments, formació i orientació laboral, empresa i 
inicia�va emprenedora, anglès tècnic, síntesi, formació en centres de 
treball.

DURADA: 2.000h  |  Dos cursos acadèmics

TITULACIÓ: Tècnic/a en cuina i gastronomia

SORTIDES PROFESSIONALS: Cuiner/a, cap de par�da, empleat/da 
d'economat i celler d'un hotel, restaurant, hospital, empresa de servei 
d'àpats, etc.
 

CFGM  CUINA I GASTRONOMIA

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis postobligatoris capaciten per preparar i servir 
begudes i aliments.

CONTINGUTS: Ofertes gastronòmiques, preelaboració i conservació 
d'aliments, tècniques culinàries, processos bàsics de pas�sseria i 
rebosteria, productes culinaris, postres en la restauració, seguretat i higiene 
en la manipulació d'aliments, formació i orientació laboral, empresa i 
inicia�va emprenedora, anglès tècnic, síntesi, formació en centres de 
treball.

DURADA: 2.000h  |  Dos cursos acadèmics
TITULACIÓ: Tècnic/a en serveis en restauració

SORTIDES PROFESSIONALS: Cambrer/a de bar, cafeteria o restaurant; 
empleat/da d'economat, bàrman, sommelier, auxiliar de servei en mitjans 
de transport.

CFGM  SERVEIS EN RESTAURACIÓ

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis postobligatoris capaciten per dirigir i 
organitzar la producció i el servei en cuina, determinant ofertes i recursos, 
controlant les ac�vitats pròpies de l'aprovisionament, producció i servei, 
complint els objec�us econòmics, seguint els protocols de qualitat 
establerts i actuant segons normes d'higiene, prevenció de riscs laborals i 
protecció ambiental.

CONTINGUTS: Control de proveïment de matèries primeres, processos de 
Preelaboració i conservació a la cuina, elaboracions de pas�sseria i 
rebosteria a la cuina, processos d'elaboració culinària, ges�ó de la 
producció a la cuina, ges�ó de la qualitat i de la seguretat i higiene 
alimentàries, gastronomia i nutrició, ges�ó administra�va i comercial en la 
restauració, recursos humans i direcció d'equips en la restauració, anglès, 
formació i orientació laboral, empresa i inicia�va emprenedora, projecte de 
direcció de cuina, formació en centres de treball.

DURADA: 2.000h  |  Dos cursos acadèmics

TITULACIÓ: Tècnic/a superior en direcció de cuina

SORTIDES PROFESSIONALS: Director/a d'aliments i begudes, director/a de 
cuina, cap de producció a la cuina, cap de cuina, segon cap de cuina, cap de 
serveis d'àpats (càtering), cap de par�da, encarregat/da d'economat i 
bodega.

CFGS  DIRECCIÓ DE CUINA

“El camí pel teu futur”Oferta forma�va

Hoteleria i turisme 

Oferta formativa

Aquesta família professional abraça ac�vitats com les següents: crear elaboracions de cuina i pas�sseria, atendre clients a hotels i 
pensions, ges�onar les ac�vitats de neteja a hotels, promocionar des�nacions turís�ques, etc. 

terrazagrup

www.restaurantronda.com
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PRESENTACIÓ
Masia Serra és un celler situat al pe�t poble de Cantallops, just al cor de 
l'Empordà. És fruit d'una tradició familiar que emergeix amb força l'any 
1996, quan en Jaume Serra i la Sílvia Vilà, després d'acabar els seus 
estudis d'Enologia i d'Econòmiques respec�vament, van decidir 
engegar la seva pròpia aventura vi�vinícola i projecte de vida, 
començant a elaborar unes poques ampolles de la pe�ta vinya de 
garnatxa negra que havia plantat l'avi d'en Jaume l'any 1961. 
El seu pas per l'emblemà�c Châteaux Pêtrus a Bourdeaux, va marcar el 
camí que volien seguir des dels seus inicis. 
La passió, l'esforç, i l'es�ma a la terra, han fet créixer el celler, 
aconseguint que Masia Serra sigui actualment un referent a l'Empordà.

DADES DE L’EMPRESA

MASIA SERRA

SEGUEIX-NOS

masiaserra

MasiaSerra689 604 905 
     visit@masiaserra.com

Carrer del Solés, 20
17708 Cantallops

www.masiaserra.com

)
*

masiaserra

PRESENTACIÓ
Amb una tradició vinícola de més de sis segles, Perelada produeix vins 
amb caràcter, presència i reconeixement internacional. La nostra 
ambició és reflec�r la personalitat de les nostres finques i que cada 
ampolla transme� la riquesa i els ma�sos de l'Empordà.
El Nou Celler Perelada és un nou pas cap a l'excel·lència. Dissenyat per 
fer grans vins per RCR Arquitectes, guanyadors del Pritzker 2017. 
Primer celler d'Europa amb cer�ficat LEED Gold de sostenibilitat, amb 
una de les experiències d'enoturisme més àmplia i completa del país.

DADES DE L’EMPRESA

GRUP PERALADA 

SEGUEIX-NOS

c_perelada

cas�llopereladavinosycavas972 538 001 
         info@pereladachivite.com

Plaça del Carme, 1 
17491   Peralada

www.perelada.com

)
*

PRESENTACIÓ
Set generacions de passió per la terra. La diversitat del nostre terrer és 
fruit de la curiositat, una aposta de futur que hem integrat a la perfecció 
amb les varietats autòctones de l'Empordà que fa tants anys que ens 
acompanyen. Fem els cupatges des del cor, apreciant la singularitat de 
cada varietat i de cada bota. Seguim els principis de Producció 
Integrada, respectant sempre la qualitat dels nostres productes i 
vetllant per la salut humana i el medi ambient. 

DADES DE L’EMPRESA

MASET  PLANA 

SEGUEIX-NOS

masetplana

Masetplana972 530 090 | 633 820 540 
     info@masetplana.com

Paratge Pedreguers 
17780 Garriguella

www.masetplana.com

)
*

PRESENTACIÓ
Tres generacions dedicades en cos i ànima a la vinya. Una història 
iniciada per Josep Oliveda i la seva esposa Joana Rigau, emprenedors 
de la seva època que van crear una manera de viure centrada en el món 
del vi i una bodega en una època de guerra per alegrar la vida dels veïns i 
generar prosperitat. Anna Maria Oliveda, filla dels fundadors, va decidir 
seguir els passos dels seus pares, juntament amb el seu marit, Josep 
Freixa, i Alfons Freixa, qui des de fa més de 30 anys dirigeix i defensa a 
capa i espasa la nostra bodega familiar, un nou projecte vinícola que ha 
esdevingut una empresa amb iden�tat pròpia. 

DADES DE L’EMPRESA

GRUP OLIVEDA  

SEGUEIX-NOS

grupoliveda

celler.oliveda972 549 012 
     comercial@grupoliveda.com

Carrer La Roca, 3 
17750 Capmany

www.grupoliveda.com

)
*

PRESENTACIÓ
La Vinyeta és un projecte fruit de l'esforç i la il·lusió d'en Josep i la Marta, dos 
emprenedors que van començar de zero ara fa vint anys a Mollet de Peralada.
Es dediquen fonamentalment a cul�var vinyes i a fer vi però amb els anys han 
incorporat molts altres productes que elaboren ells mateixo a la pròpia explotació, 
com el formatge, l'oli, la mel i els ous. 
Treballen d'una forma ecològica, no u�litzen pes�cides químics; protegeixen la 
vinya amb minerals, u�litzen els ratpenats per a menjar-se les plagues i les ovelles 
per controlar l'herba que creix entre les seves vinyes. 
Són un celler de portes obertes. Van rebre el Premi Nacional d'Enoturisme i 
ofereixen un munt de propostes (visites, tastos, ac�vitats i allotjament entre 
vinyes) per atraure els visitants, fet que els ha conver�t en un dels cellers més 
coneguts i es�mats de la comarca. 

DADES DE L’EMPRESA

LA VINYETA 

SEGUEIX-NOS

cellerlavinyeta

lavinyeta647 748 809)

Carretera de Mollet a Masarac
17752 Mollet de Peralada 

www.lavinyeta.es

 
     celler@lavinyeta.es *

la_vinyeta 

PRESENTACIÓ
El celler és a Can Batlle, casa pairal ja esmentada al segle XVII, on des de sempre s'hi havia fet vi i oli, i 
fins i tot taps de suro.
Amb l'entrada del nou segle, i després d'un període en que el raïm es duia a coopera�va, els hereus 
vàrem decidir reprendre la tasca al mateix indret que els nostres avis, condicionant i restaurant el 
celler i adequant-lo a les exigències d'avui dia per realitzar la vinificació.
Actualment disposem de l'equipament més apropiat per poder elaborar amb la màxima qualitat les 
vinificacions de blanc, rosat i negre o dolç, que conformen la nostra àmplia oferta de vi embotellat a 
la propietat.
Al celler an�c és on fem l'envelliment en bótes de roure francès d'Allier, i on reposa en la seva 
evolució final en ampolla. La fusta, la tècnica i, ben segur, el saber fer que impregnen aquests murs 
centenaris ens ajuden a definir el perfil que desitgem per a cadascun dels nostres vins.
Passats més de vint anys d'ençà que es va iniciar aquest engrescador projecte  podem considerar 
que hem assolit un bon nivell de reconeixement a nivell de mercat, especialment en el de més 
proximitat, que valora uns vins fets amb molta cura, en un entorn privilegiat vi�colament i amb una 
gran iden�tat de país. Alhora ha anat creixent l'interès per visitar el lloc. Tot plegat ens ha animat a 
�rar endavant la recuperació de la totalitat de l'espai primigeni del mas, restaurant la seva part més 
an�ga, i ampliant també amb un nou local, al que se li ha volgut donar un caràcter ar�s�c.

DADES DE L’EMPRESA

VINYA DELS ASPRES

SEGUEIX-NOS

vinyesdelsaspres

vinyesdelsaspres619 741 442 
     sferrer@vda.cat

Carrer Requesens, 7
17708   Cantallops

www.vinyesdelsaspres.cat

)
*

viaspres

Centres educatius

“El camí pel teu futur”Oferta forma�va i centre educa�u

Indústries alimentàries - Olis d’oliva i vins

Oferta formativa

Aquesta família professional abraça ac�vitats professionals vinculades a vuit àmbits diferenciats: olis i greixos, 
aliments diversos, begudes, productes carnis, conserves vegetals, lac�s, fleca i pas�sseria, i productes de la pesca. 

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis postobligatoris capaciten per extreure l'oli 
d'oliva en les condicions establertes als manuals de procediments i qualitat, 
conduir les operacions de refinació i condicionament d'oli d'oliva, elaborar 
des�l·lats i begudes espirituoses, portar a terme les operacions 
d'acabament i estabilització, controlar les fermentacions, aprovisionar i 
emmagatzemar matèries primeres i auxiliars, envasar, e�quetar i embalar 
els productes elaborats, preparar i mantenir els equips i les instal·lacions 
garan�nt-ne el funcionament i promocionar i comercialitzar els productes 
elaborats.

CONTINGUTS: Matèries primeres i productes en la indústria oleícola, 
vinícola i d'altres begudes, extracció d'olis d'oliva, elaboració de vins, 
principis de manteniment electromecànic, condicionament d'olis d'oliva, 
elaboració d'altres begudes i derivats, anàlisi sensorial, venda i 
comercialització de productes alimentaris, operacions i control de 
magatzem en la indústria alimentària, seguretat i higiene en la manipulació 
d'aliments, formació i orientació laboral, empresa i inicia�va emprenedora, 
anglès tècnic, síntesi, formació en centres de treball.

DURADA: 2.000h  |  Dos cursos acadèmics

TITULACIÓ: Tècnic/a en olis d'oliva i vins

SORTIDES PROFESSIONALS: Celler/a, mestre/a de trull, auxiliar en trulls i 
bodegues, comercial de trulls i bodegues.
 

CFGM  OLIS D'OLIVA I VINS

OFERTA FORMATIVA
CFGM Olis d'oliva i vins

DADES DEL CENTRE

INS LLANÇÀ

SEGUEIX-NOS 

972 121 416 
b7006769@xtec.cat

C. Vuit de març, s/n 
17490 Llançà

www.agora.xtec.cat/insllanca

insllanca

insllanca

)
*

PRESENTACIÓ
Amb una tradició vinícola de més de sis segles, Perelada produeix vins 
amb caràcter, presència i reconeixement internacional. La nostra 
ambició és reflec�r la personalitat de les nostres finques i que cada 
ampolla transme� la riquesa i els ma�sos de l'Empordà.
El Nou Celler Perelada és un nou pas cap a l'excel·lència. Dissenyat per 
fer grans vins per RCR Arquitectes, guanyadors del Pritzker 2017. 
Primer celler d'Europa amb cer�ficat LEED Gold de sostenibilitat, amb 
una de les experiències d'enoturisme més àmplia i completa del país.

DADES DE L’EMPRESA

CELLER DEL PESCADOR

932 233 022 
     info@pereladachivite.com

Motors, 140
08038 Barcelona

www.pereladachivite.com/marca/pescador

)
*
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Empreses

PRESENTACIÓ
Masia Serra és un celler situat al pe�t poble de Cantallops, just al cor de 
l'Empordà. És fruit d'una tradició familiar que emergeix amb força l'any 
1996, quan en Jaume Serra i la Sílvia Vilà, després d'acabar els seus 
estudis d'Enologia i d'Econòmiques respec�vament, van decidir 
engegar la seva pròpia aventura vi�vinícola i projecte de vida, 
començant a elaborar unes poques ampolles de la pe�ta vinya de 
garnatxa negra que havia plantat l'avi d'en Jaume l'any 1961. 
El seu pas per l'emblemà�c Châteaux Pêtrus a Bourdeaux, va marcar el 
camí que volien seguir des dels seus inicis. 
La passió, l'esforç, i l'es�ma a la terra, han fet créixer el celler, 
aconseguint que Masia Serra sigui actualment un referent a l'Empordà.

DADES DE L’EMPRESA

MASIA SERRA

SEGUEIX-NOS

masiaserra

MasiaSerra689 604 905 
     visit@masiaserra.com

Carrer del Solés, 20
17708 Cantallops

www.masiaserra.com

)
*

masiaserra

PRESENTACIÓ
Amb una tradició vinícola de més de sis segles, Perelada produeix vins 
amb caràcter, presència i reconeixement internacional. La nostra 
ambició és reflec�r la personalitat de les nostres finques i que cada 
ampolla transme� la riquesa i els ma�sos de l'Empordà.
El Nou Celler Perelada és un nou pas cap a l'excel·lència. Dissenyat per 
fer grans vins per RCR Arquitectes, guanyadors del Pritzker 2017. 
Primer celler d'Europa amb cer�ficat LEED Gold de sostenibilitat, amb 
una de les experiències d'enoturisme més àmplia i completa del país.

DADES DE L’EMPRESA

GRUP PERALADA 

SEGUEIX-NOS

c_perelada

cas�llopereladavinosycavas972 538 001 
         info@pereladachivite.com

Plaça del Carme, 1 
17491   Peralada

www.perelada.com

)
*

PRESENTACIÓ
Set generacions de passió per la terra. La diversitat del nostre terrer és 
fruit de la curiositat, una aposta de futur que hem integrat a la perfecció 
amb les varietats autòctones de l'Empordà que fa tants anys que ens 
acompanyen. Fem els cupatges des del cor, apreciant la singularitat de 
cada varietat i de cada bota. Seguim els principis de Producció 
Integrada, respectant sempre la qualitat dels nostres productes i 
vetllant per la salut humana i el medi ambient. 

DADES DE L’EMPRESA

MASET  PLANA 

SEGUEIX-NOS

masetplana

Masetplana972 530 090 | 633 820 540 
     info@masetplana.com

Paratge Pedreguers 
17780 Garriguella

www.masetplana.com

)
*

PRESENTACIÓ
Tres generacions dedicades en cos i ànima a la vinya. Una història 
iniciada per Josep Oliveda i la seva esposa Joana Rigau, emprenedors 
de la seva època que van crear una manera de viure centrada en el món 
del vi i una bodega en una època de guerra per alegrar la vida dels veïns i 
generar prosperitat. Anna Maria Oliveda, filla dels fundadors, va decidir 
seguir els passos dels seus pares, juntament amb el seu marit, Josep 
Freixa, i Alfons Freixa, qui des de fa més de 30 anys dirigeix i defensa a 
capa i espasa la nostra bodega familiar, un nou projecte vinícola que ha 
esdevingut una empresa amb iden�tat pròpia. 

DADES DE L’EMPRESA

GRUP OLIVEDA  

SEGUEIX-NOS

grupoliveda

celler.oliveda972 549 012 
     comercial@grupoliveda.com

Carrer La Roca, 3 
17750 Capmany

www.grupoliveda.com

)
*

PRESENTACIÓ
La Vinyeta és un projecte fruit de l'esforç i la il·lusió d'en Josep i la Marta, dos 
emprenedors que van començar de zero ara fa vint anys a Mollet de Peralada.
Es dediquen fonamentalment a cul�var vinyes i a fer vi però amb els anys han 
incorporat molts altres productes que elaboren ells mateixo a la pròpia explotació, 
com el formatge, l'oli, la mel i els ous. 
Treballen d'una forma ecològica, no u�litzen pes�cides químics; protegeixen la 
vinya amb minerals, u�litzen els ratpenats per a menjar-se les plagues i les ovelles 
per controlar l'herba que creix entre les seves vinyes. 
Són un celler de portes obertes. Van rebre el Premi Nacional d'Enoturisme i 
ofereixen un munt de propostes (visites, tastos, ac�vitats i allotjament entre 
vinyes) per atraure els visitants, fet que els ha conver�t en un dels cellers més 
coneguts i es�mats de la comarca. 

DADES DE L’EMPRESA

LA VINYETA 

SEGUEIX-NOS

cellerlavinyeta

lavinyeta647 748 809)

Carretera de Mollet a Masarac
17752 Mollet de Peralada 

www.lavinyeta.es

 
     celler@lavinyeta.es *

la_vinyeta 

PRESENTACIÓ
El celler és a Can Batlle, casa pairal ja esmentada al segle XVII, on des de sempre s'hi havia fet vi i oli, i 
fins i tot taps de suro.
Amb l'entrada del nou segle, i després d'un període en que el raïm es duia a coopera�va, els hereus 
vàrem decidir reprendre la tasca al mateix indret que els nostres avis, condicionant i restaurant el 
celler i adequant-lo a les exigències d'avui dia per realitzar la vinificació.
Actualment disposem de l'equipament més apropiat per poder elaborar amb la màxima qualitat les 
vinificacions de blanc, rosat i negre o dolç, que conformen la nostra àmplia oferta de vi embotellat a 
la propietat.
Al celler an�c és on fem l'envelliment en bótes de roure francès d'Allier, i on reposa en la seva 
evolució final en ampolla. La fusta, la tècnica i, ben segur, el saber fer que impregnen aquests murs 
centenaris ens ajuden a definir el perfil que desitgem per a cadascun dels nostres vins.
Passats més de vint anys d'ençà que es va iniciar aquest engrescador projecte  podem considerar 
que hem assolit un bon nivell de reconeixement a nivell de mercat, especialment en el de més 
proximitat, que valora uns vins fets amb molta cura, en un entorn privilegiat vi�colament i amb una 
gran iden�tat de país. Alhora ha anat creixent l'interès per visitar el lloc. Tot plegat ens ha animat a 
�rar endavant la recuperació de la totalitat de l'espai primigeni del mas, restaurant la seva part més 
an�ga, i ampliant també amb un nou local, al que se li ha volgut donar un caràcter ar�s�c.

DADES DE L’EMPRESA

VINYA DELS ASPRES

SEGUEIX-NOS

vinyesdelsaspres

vinyesdelsaspres619 741 442 
     sferrer@vda.cat

Carrer Requesens, 7
17708   Cantallops

www.vinyesdelsaspres.cat

)
*

viaspres

Centres educatius

“El camí pel teu futur”Oferta forma�va i centre educa�u

Indústries alimentàries - Olis d’oliva i vins

Oferta formativa

Aquesta família professional abraça ac�vitats professionals vinculades a vuit àmbits diferenciats: olis i greixos, 
aliments diversos, begudes, productes carnis, conserves vegetals, lac�s, fleca i pas�sseria, i productes de la pesca. 

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis postobligatoris capaciten per extreure l'oli 
d'oliva en les condicions establertes als manuals de procediments i qualitat, 
conduir les operacions de refinació i condicionament d'oli d'oliva, elaborar 
des�l·lats i begudes espirituoses, portar a terme les operacions 
d'acabament i estabilització, controlar les fermentacions, aprovisionar i 
emmagatzemar matèries primeres i auxiliars, envasar, e�quetar i embalar 
els productes elaborats, preparar i mantenir els equips i les instal·lacions 
garan�nt-ne el funcionament i promocionar i comercialitzar els productes 
elaborats.

CONTINGUTS: Matèries primeres i productes en la indústria oleícola, 
vinícola i d'altres begudes, extracció d'olis d'oliva, elaboració de vins, 
principis de manteniment electromecànic, condicionament d'olis d'oliva, 
elaboració d'altres begudes i derivats, anàlisi sensorial, venda i 
comercialització de productes alimentaris, operacions i control de 
magatzem en la indústria alimentària, seguretat i higiene en la manipulació 
d'aliments, formació i orientació laboral, empresa i inicia�va emprenedora, 
anglès tècnic, síntesi, formació en centres de treball.

DURADA: 2.000h  |  Dos cursos acadèmics

TITULACIÓ: Tècnic/a en olis d'oliva i vins

SORTIDES PROFESSIONALS: Celler/a, mestre/a de trull, auxiliar en trulls i 
bodegues, comercial de trulls i bodegues.
 

CFGM  OLIS D'OLIVA I VINS

OFERTA FORMATIVA
CFGM Olis d'oliva i vins

DADES DEL CENTRE

INS LLANÇÀ

SEGUEIX-NOS 

972 121 416 
b7006769@xtec.cat

C. Vuit de març, s/n 
17490 Llançà

www.agora.xtec.cat/insllanca

insllanca

insllanca

)
*

PRESENTACIÓ
Amb una tradició vinícola de més de sis segles, Perelada produeix vins 
amb caràcter, presència i reconeixement internacional. La nostra 
ambició és reflec�r la personalitat de les nostres finques i que cada 
ampolla transme� la riquesa i els ma�sos de l'Empordà.
El Nou Celler Perelada és un nou pas cap a l'excel·lència. Dissenyat per 
fer grans vins per RCR Arquitectes, guanyadors del Pritzker 2017. 
Primer celler d'Europa amb cer�ficat LEED Gold de sostenibilitat, amb 
una de les experiències d'enoturisme més àmplia i completa del país.

DADES DE L’EMPRESA

CELLER DEL PESCADOR

932 233 022 
     info@pereladachivite.com

Motors, 140
08038 Barcelona

www.pereladachivite.com/marca/pescador

)
*
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Centre educa�u i empreses

Centres educatius

Empreses

OFERTA FORMATIVA
CFGM Forneria, pas�sseria i 
confiteria

DADES DEL CENTRE SEGUEIX-NOS 

Escola Hostaleria Figueres

escolahostalariafigueres

Escola d'Hostaleria Figueres 
by Olivar Gran

972 905 997  
b7007609@xtec.cat

Av. Mª Àngels Anglada 15 
17600 Figueres

www.escolahostaleriafigueres.cat

)
*

PRESENTACIÓ
De la mà del mestre artesà alimentari i pas�sser Eduard 
Saguer, la Pas�sseria Parc Bosch de Figueres va obrir l'any 
1976 i, des d'aleshores, un bon grapat d'empordanesos s'han 
llepat els dits amb els seus dolços.
A Pas�sseria Parc Bosch de Figueres, Alt Empordà (Girona) 
confeccionen pas�ssos 100% artesans, plens de sabors i 
textures diferents. Fent servir només les nostres matèries 
primeres de màxima qualitat amb innovació con�nua, usant 
tècniques d'ahir i avui per sorprendre als nostres clients. 
Oferim una àmplia gamma de productes que fa de les 
Pas�sseries Parc Bosch un referent a la zona.
A la nostra pas�sseria de Figueres tenim un ampli assor�ment 
de pas�ssos de disseny amb varietat de sabors. Pas�ssos per 
encàrrec per a esdeveniments especials (aniversaris, festes 
infan�ls, casaments, batejos). Vostè pot triar el mo�u, 
nosaltres posem la crea�vitat per sorprendre als seus 
convidats.

DADES DE L’EMPRESA

PASTISSERIA PARC BOSCH / TALL DOLÇ

SEGUEIX-NOS

pas�sseriaparcbosch

Pas�sseriaParcBosch972 503 002 
     info@pas�sseriaparcbosch.com

C. Cresques Elíes, 7 - K 
17600 Figueres

www.pas�sseriaparcbosch.com

)
*

PRESENTACIÓ
El mo�u pel qual vam voler obrir el Llonguet de Peralada és 
que volíem crear una fleca de productes artesanals, és a dir, 
tornar a l'origen del pa i a la seva essència.
Des del Llonguet, tenim l'objec�u de respectar en tot moment 
el producte i la salut del nostre client, perquè creiem que amb 
confiança, esforç, constància i treball en equip podem 
aconseguir un bon resultat i sorprendre el món amb els 
nostres productes i la nostra qualitat.

DADES DE L’EMPRESA

EL LLONGUET

SEGUEIX-NOS

972 538 989 
        direccio@llonguetperalada.cat

Plaça del Carme, 4
17491   Peralada

www.elllonguetdeperala.wixsite.com

)
*

PRESENTACIÓ
Som un obrador amb pas�sseria a Figueres que 
elaborem pas�ssos de manera tradicional, 
brioixeria clàssica, i galetes. També qualsevol dolç 
tradicional per les diades com torrons, troncs de 
Nadal, panetonnes i tortells, coques de Sant Joan, 
flaones o panellets, entre d'altres. 

DADES DE L’EMPRESA

L'OBRADOR D'EN QUIMO 

SEGUEIX-NOS

pas�sseriairis_quimo

lobradorden.quimo972 502 961 
lobradordenquimo@gmail.com

Carrer Caamanyo, 10 
17600 Figueres 

)
*

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis postobligatoris capaciten per elaborar 
productes de fleca, pas�sseria i confiteria; elaborar i muntar postres de 
restauració; compondre, acabar i presentar els productes elaborats 
mitjançant tècniques decora�ves i innovadores.

CONTINGUTS: Matèries primeres i processos en forneria, pas�sseria i 
rebosteria, elaboracions de foneria-brioixeria, processos bàsics de 
pas�sseria i rebosteria, elaboracions de confiteria i altres especialitats, 
postres en la restauració, productes d'obrador, operacions i control de 
magatzem en la indústria alimentària, seguretat i higiene en la manipulació 
d'aliments, presentació i venda de productes de foneria i pas�sseria, 
formació i orientació laboral, empresa i inicia�va emprenedora, anglès 
tècnic, síntesi, formació en centres de treball.

DURADA: 2.000h  |  Dos cursos acadèmics

TITULACIÓ: Tècnic/a en forneria, pas�sseria i confiteria

SORTIDES PROFESSIONALS: Forner/a; elaborador/a de brioixeria, masses i 
bases de pizza; pas�sser/a; elaborador/a i decorador/a de pas�ssos, 
confiter/a, torronaire, elaborador/a de caramels i dolços.
 

CFGM FORNERIA, PASTISSERIA I CONFITERIA

“El camí pel teu futur”Oferta forma�va

Indústries alimentàries - Forneria, pastisseria i confiteria

Oferta formativa

Aquesta família professional abraça ac�vitats professionals vinculades a vuit àmbits diferenciats: olis i greixos, 
aliments diversos, begudes, productes carnis, conserves vegetals, lac�s, fleca i pas�sseria, i productes de la pesca. 

DADES DE L’EMPRESA

PASTISSERIA TALL DOLÇ

SEGUEIX-NOS

Pas�sseria-Tall-Dolç972 502 767-972 674 541

Carrer Antonio Lasauca, 3 
17600   Figueres

)

llonguetdeperalada
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Centre educa�u i empreses

Centres educatius

Empreses

OFERTA FORMATIVA
CFGM Forneria, pas�sseria i 
confiteria

DADES DEL CENTRE SEGUEIX-NOS 

Escola Hostaleria Figueres

escolahostalariafigueres

Escola d'Hostaleria Figueres 
by Olivar Gran

972 905 997  
b7007609@xtec.cat

Av. Mª Àngels Anglada 15 
17600 Figueres

www.escolahostaleriafigueres.cat

)
*

PRESENTACIÓ
De la mà del mestre artesà alimentari i pas�sser Eduard 
Saguer, la Pas�sseria Parc Bosch de Figueres va obrir l'any 
1976 i, des d'aleshores, un bon grapat d'empordanesos s'han 
llepat els dits amb els seus dolços.
A Pas�sseria Parc Bosch de Figueres, Alt Empordà (Girona) 
confeccionen pas�ssos 100% artesans, plens de sabors i 
textures diferents. Fent servir només les nostres matèries 
primeres de màxima qualitat amb innovació con�nua, usant 
tècniques d'ahir i avui per sorprendre als nostres clients. 
Oferim una àmplia gamma de productes que fa de les 
Pas�sseries Parc Bosch un referent a la zona.
A la nostra pas�sseria de Figueres tenim un ampli assor�ment 
de pas�ssos de disseny amb varietat de sabors. Pas�ssos per 
encàrrec per a esdeveniments especials (aniversaris, festes 
infan�ls, casaments, batejos). Vostè pot triar el mo�u, 
nosaltres posem la crea�vitat per sorprendre als seus 
convidats.

DADES DE L’EMPRESA

PASTISSERIA PARC BOSCH / TALL DOLÇ

SEGUEIX-NOS

pas�sseriaparcbosch

Pas�sseriaParcBosch972 503 002 
     info@pas�sseriaparcbosch.com

C. Cresques Elíes, 7 - K 
17600 Figueres

www.pas�sseriaparcbosch.com

)
*

PRESENTACIÓ
El mo�u pel qual vam voler obrir el Llonguet de Peralada és 
que volíem crear una fleca de productes artesanals, és a dir, 
tornar a l'origen del pa i a la seva essència.
Des del Llonguet, tenim l'objec�u de respectar en tot moment 
el producte i la salut del nostre client, perquè creiem que amb 
confiança, esforç, constància i treball en equip podem 
aconseguir un bon resultat i sorprendre el món amb els 
nostres productes i la nostra qualitat.

DADES DE L’EMPRESA

EL LLONGUET

SEGUEIX-NOS

972 538 989 
        direccio@llonguetperalada.cat

Plaça del Carme, 4
17491   Peralada

www.elllonguetdeperala.wixsite.com

)
*

PRESENTACIÓ
Som un obrador amb pas�sseria a Figueres que 
elaborem pas�ssos de manera tradicional, 
brioixeria clàssica, i galetes. També qualsevol dolç 
tradicional per les diades com torrons, troncs de 
Nadal, panetonnes i tortells, coques de Sant Joan, 
flaones o panellets, entre d'altres. 

DADES DE L’EMPRESA

L'OBRADOR D'EN QUIMO 

SEGUEIX-NOS

pas�sseriairis_quimo

lobradorden.quimo972 502 961 
lobradordenquimo@gmail.com

Carrer Caamanyo, 10 
17600 Figueres 

)
*

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis postobligatoris capaciten per elaborar 
productes de fleca, pas�sseria i confiteria; elaborar i muntar postres de 
restauració; compondre, acabar i presentar els productes elaborats 
mitjançant tècniques decora�ves i innovadores.

CONTINGUTS: Matèries primeres i processos en forneria, pas�sseria i 
rebosteria, elaboracions de foneria-brioixeria, processos bàsics de 
pas�sseria i rebosteria, elaboracions de confiteria i altres especialitats, 
postres en la restauració, productes d'obrador, operacions i control de 
magatzem en la indústria alimentària, seguretat i higiene en la manipulació 
d'aliments, presentació i venda de productes de foneria i pas�sseria, 
formació i orientació laboral, empresa i inicia�va emprenedora, anglès 
tècnic, síntesi, formació en centres de treball.

DURADA: 2.000h  |  Dos cursos acadèmics

TITULACIÓ: Tècnic/a en forneria, pas�sseria i confiteria

SORTIDES PROFESSIONALS: Forner/a; elaborador/a de brioixeria, masses i 
bases de pizza; pas�sser/a; elaborador/a i decorador/a de pas�ssos, 
confiter/a, torronaire, elaborador/a de caramels i dolços.
 

CFGM FORNERIA, PASTISSERIA I CONFITERIA

“El camí pel teu futur”Oferta forma�va

Indústries alimentàries - Forneria, pastisseria i confiteria

Oferta formativa

Aquesta família professional abraça ac�vitats professionals vinculades a vuit àmbits diferenciats: olis i greixos, 
aliments diversos, begudes, productes carnis, conserves vegetals, lac�s, fleca i pas�sseria, i productes de la pesca. 

DADES DE L’EMPRESA

PASTISSERIA TALL DOLÇ

SEGUEIX-NOS

Pas�sseria-Tall-Dolç972 502 767-972 674 541

Carrer Antonio Lasauca, 3 
17600   Figueres

)

llonguetdeperalada



Imatge personal

OFERTA FORMATIVA
PFI Auxiliar en imatge personal: perruqueria i 
estè�ca.
CFGM Estè�ca i bellesa
CFGM Perruqueria i cosmè�ca capil·lar

DADES DEL CENTRE

INS NARCÍS MONTURIOL

SEGUEIX-NOS 

972 671 604  
iesmonturiol@xtec.cat 

C. del Compositor Joaquim Serra, 30
17600 Figueres

www.iesmonturiol.net

insMonturiol

ins_monturiol

INSMonturiolFIG

INS Monturiol

DADES DE L’EMPRESA

ABHI PERRUQUERS

SEGUEIX-NOS

972 504 208

Calle Nou, 4, 1º pis
17600 Figueres
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DADES DE L’EMPRESA

ALFONS GRAU

SEGUEIX-NOS

perruqueria_alfons_grau972 501 331

Carrer Rutlla 17 
17600 Figueres

)

chris�anabhii

PRESENTACIÓ
Qualia Centre Wellness és un centre de benestar. 
Els nostres rituals i massatges aporten benestar 
�sic i mental gràcies a les exclusives sinèrgies 
d'olis vegetals i essencials, i a les tècniques de 
diferents tradicions orientals com l'Ayurveda, el 
massatge balinès i tailandès, i occidentals com el 
quiromassatge, la fisioteràpia i l'osteopa�a, 
potenciat amb la tecnologia de la diatèrmia per 
tractar patologies músculo-esquelè�ques. 

DADES DE L’EMPRESA

QUALIA

SEGUEIX-NOS

qualia.figueres

qualifigueres

972 511 400 
info@qualia.cat

Carrer Alemanya, 18 
17600 Figueres

www.qualia.cat

)
*

PRESENTACIÓ
La perruqueria de Masarac és una perruqueria 
unisex pe�ta, acollidora i molt familiar. Ja fa 40 
anys la Concepció va obrir les portes i ara, 
actualment, hi treballa l'Anna, la seva filla. 
Realitzem tot �pus de serveis de color, metxes 
balayage, banylight brushing, allisats, moldejats, 
kera�na,  recol l i ts ,  núvies ,  d iagnòs�c i 
assessorament de tractaments d'hidratació i 
problemes de cuir cabellut, així com tallats 
clàssics i moderns. Treballem amb productes 
d'alta qualitat com oníric, ghd, ekks, moor, parlux, 
hiper�n o mediavita entre d'altres. 

DADES DE L’EMPRESA

LA PERRUQUERIA DE MASARAC 

972 563 306 – 626 267 022)
La Font, nº 21 
17763 Masarac

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques bàsiques de 
neteja, canvis de forma i color del cabell, així com tècniques bàsiques de 
maquillatge, depilació, manicura i pedicura, atenent al client i preparant els 
equips, materials i àrees de treball.

CONTINGUTS: Preparació de l'entorn professional, rentat i canvis de forma 
del cabell, canvi de color del cabell, serveis auxiliars d'estè�ca, atenció al 
client, projecte integrat, formació bàsica en prevenció de riscos laborals, 
formació pràc�ca en empreses, estratègies i eines de comunicació, entorn 
social i territorial, estratègies i eines matemà�ques, incorporació al món 
professional.

DURADA: 1.000h  |  Un curs acadèmic

TITULACIÓ: Auxiliar en imatge personal: perruqueria i estè�ca

SORTIDES PROFESSIONALS: Auxiliar de perruqueria, ajudant de manicura i 
pedicura, ajudant de maquillatge, auxiliar de depilació. 

PFI AUXILIAR EN IMATGE PERSONAL: PERRUQUERIA I ESTÈTICA

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis capaciten per aplicar tècniques 
d'embelliment personal i comercialitzar serveis d'estè�ca, cosmè�cs i 
perfums, tot complint els procediments de qualitat i els requeriments de 
prevenció de riscos laborals i protecció ambiental establerts en la norma�va 
vigent.

CONTINGUTS: Tècniques d'higiene facial i corporal, maquillatge, depilació 
mecànica i descoloració del borrissol, estè�ca de mans i peus, tècniques 
d'ungles ar�ficials, anàlisi estè�ca, ac�vitats en cabina d'estè�ca, imatge, 
corporal i hàbits saludables, cosmè�cs per a estè�ca i bellesa, perfumeria i 
cosmè�ca natural, màrque�ng i venda en imatge personal, anglès tècnic, 
formació i orientació laboral, empresa i inicia�va emprenedora, síntesi, 
formació en centres de treball.

DURADA: 2.000h  |  Dos cursos acadèmics

TITULACIÓ: Tècnic/a en estè�ca i bellesa

SORTIDES PROFESSIONALS: Tècnic/a este�cista en centres de bellesa i 
gabinets d'estè�ca, maquillador/a, tècnic/a d'ungles ar�ficials, tècnic/a en 
depilació, tècnic/a en manicura i pedicura, recepcionista en empreses 
estè�ques, demostrador/a d'equips, cosmè�cs i tècniques estè�ques, 
agent comercial en empreses del sector, assessor/a i venedor/a en 
perfumeries i drogueries.

CFGM ESTÈTICA I BELLESA

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis capaciten per fer la cura i l'embelliment del 
cabell, l'estè�ca de mans i peus i l'es�lisme masculí, així com comercialitzar 
serveis i venda de cosmè�cs, complint els protocols de qualitat, prevenció 
de riscos laborals i protecció ambiental.

CONTINGUTS: Pen�nats i recollits, coloració capil·lar, cosmè�ca per a 
perruqueria, tècniques de tall de cabell, canvis de forma permanent del 
cabell, perruqueria i es�lisme masculí, anàlisi capil·lar, estè�ca de mans i 
peus, imatge corporal i hàbits saludables, màrque�ng i venda en imatge 
personal, formació i orientació laboral, empresa i inicia�va emprenedora, 
anglès tècnic, síntesi, formació en centres de treball.

DURADA: 2.000h  |  Dos cursos acadèmics

TITULACIÓ: Tècnic/a en perruqueria i cosmè�ca capil·lar

SORTIDES PROFESSIONALS: Perruquer/a, barber/a, tècnic/a en coloracions 
capil·lars, tècnic/a en canvis de forma del cabell, tècnic/a en tall de cabell, 
tècnic/a en pos�sseria, tècnic/a en manicura, tècnic/a en pedicura, tècnic/a 
o agent comercial d'empreses del sector, recepcionista en empreses de 
perruqueria, demostrador/a d'equips, cosmè�cs i tècniques de 
perruqueria.

CFGM PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL·LAR

“El camí pel teu futur”Oferta forma�va

Imatge personal

Oferta formativa

Fa referència a l'aplicació de tractaments d'estè�ca i perruqueria, u�litzant les tecnologies existents actualment en el sector i adequant-se 
als requeriments de seguretat i higiene.

DADES DE L’EMPRESA

BARBERS 9·97

SEGUEIX-NOS

972 506 338

Carrer Nou, 97
17600 Figueres

) barbers9.97



Imatge personal

OFERTA FORMATIVA
PFI Auxiliar en imatge personal: perruqueria i 
estè�ca.
CFGM Estè�ca i bellesa
CFGM Perruqueria i cosmè�ca capil·lar

DADES DEL CENTRE

INS NARCÍS MONTURIOL

SEGUEIX-NOS 

972 671 604  
iesmonturiol@xtec.cat 

C. del Compositor Joaquim Serra, 30
17600 Figueres

www.iesmonturiol.net

insMonturiol

ins_monturiol

INSMonturiolFIG

INS Monturiol

DADES DE L’EMPRESA

ABHI PERRUQUERS

SEGUEIX-NOS

972 504 208

Calle Nou, 4, 1º pis
17600 Figueres
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DADES DE L’EMPRESA

ALFONS GRAU

SEGUEIX-NOS

perruqueria_alfons_grau972 501 331

Carrer Rutlla 17 
17600 Figueres

)

chris�anabhii

PRESENTACIÓ
Qualia Centre Wellness és un centre de benestar. 
Els nostres rituals i massatges aporten benestar 
�sic i mental gràcies a les exclusives sinèrgies 
d'olis vegetals i essencials, i a les tècniques de 
diferents tradicions orientals com l'Ayurveda, el 
massatge balinès i tailandès, i occidentals com el 
quiromassatge, la fisioteràpia i l'osteopa�a, 
potenciat amb la tecnologia de la diatèrmia per 
tractar patologies músculo-esquelè�ques. 

DADES DE L’EMPRESA

QUALIA

SEGUEIX-NOS

qualia.figueres

qualifigueres

972 511 400 
info@qualia.cat

Carrer Alemanya, 18 
17600 Figueres

www.qualia.cat

)
*

PRESENTACIÓ
La perruqueria de Masarac és una perruqueria 
unisex pe�ta, acollidora i molt familiar. Ja fa 40 
anys la Concepció va obrir les portes i ara, 
actualment, hi treballa l'Anna, la seva filla. 
Realitzem tot �pus de serveis de color, metxes 
balayage, banylight brushing, allisats, moldejats, 
kera�na,  recol l i ts ,  núvies ,  d iagnòs�c i 
assessorament de tractaments d'hidratació i 
problemes de cuir cabellut, així com tallats 
clàssics i moderns. Treballem amb productes 
d'alta qualitat com oníric, ghd, ekks, moor, parlux, 
hiper�n o mediavita entre d'altres. 

DADES DE L’EMPRESA

LA PERRUQUERIA DE MASARAC 

972 563 306 – 626 267 022)
La Font, nº 21 
17763 Masarac

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques bàsiques de 
neteja, canvis de forma i color del cabell, així com tècniques bàsiques de 
maquillatge, depilació, manicura i pedicura, atenent al client i preparant els 
equips, materials i àrees de treball.

CONTINGUTS: Preparació de l'entorn professional, rentat i canvis de forma 
del cabell, canvi de color del cabell, serveis auxiliars d'estè�ca, atenció al 
client, projecte integrat, formació bàsica en prevenció de riscos laborals, 
formació pràc�ca en empreses, estratègies i eines de comunicació, entorn 
social i territorial, estratègies i eines matemà�ques, incorporació al món 
professional.

DURADA: 1.000h  |  Un curs acadèmic

TITULACIÓ: Auxiliar en imatge personal: perruqueria i estè�ca

SORTIDES PROFESSIONALS: Auxiliar de perruqueria, ajudant de manicura i 
pedicura, ajudant de maquillatge, auxiliar de depilació. 

PFI AUXILIAR EN IMATGE PERSONAL: PERRUQUERIA I ESTÈTICA

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis capaciten per aplicar tècniques 
d'embelliment personal i comercialitzar serveis d'estè�ca, cosmè�cs i 
perfums, tot complint els procediments de qualitat i els requeriments de 
prevenció de riscos laborals i protecció ambiental establerts en la norma�va 
vigent.

CONTINGUTS: Tècniques d'higiene facial i corporal, maquillatge, depilació 
mecànica i descoloració del borrissol, estè�ca de mans i peus, tècniques 
d'ungles ar�ficials, anàlisi estè�ca, ac�vitats en cabina d'estè�ca, imatge, 
corporal i hàbits saludables, cosmè�cs per a estè�ca i bellesa, perfumeria i 
cosmè�ca natural, màrque�ng i venda en imatge personal, anglès tècnic, 
formació i orientació laboral, empresa i inicia�va emprenedora, síntesi, 
formació en centres de treball.

DURADA: 2.000h  |  Dos cursos acadèmics

TITULACIÓ: Tècnic/a en estè�ca i bellesa

SORTIDES PROFESSIONALS: Tècnic/a este�cista en centres de bellesa i 
gabinets d'estè�ca, maquillador/a, tècnic/a d'ungles ar�ficials, tècnic/a en 
depilació, tècnic/a en manicura i pedicura, recepcionista en empreses 
estè�ques, demostrador/a d'equips, cosmè�cs i tècniques estè�ques, 
agent comercial en empreses del sector, assessor/a i venedor/a en 
perfumeries i drogueries.

CFGM ESTÈTICA I BELLESA

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis capaciten per fer la cura i l'embelliment del 
cabell, l'estè�ca de mans i peus i l'es�lisme masculí, així com comercialitzar 
serveis i venda de cosmè�cs, complint els protocols de qualitat, prevenció 
de riscos laborals i protecció ambiental.

CONTINGUTS: Pen�nats i recollits, coloració capil·lar, cosmè�ca per a 
perruqueria, tècniques de tall de cabell, canvis de forma permanent del 
cabell, perruqueria i es�lisme masculí, anàlisi capil·lar, estè�ca de mans i 
peus, imatge corporal i hàbits saludables, màrque�ng i venda en imatge 
personal, formació i orientació laboral, empresa i inicia�va emprenedora, 
anglès tècnic, síntesi, formació en centres de treball.

DURADA: 2.000h  |  Dos cursos acadèmics

TITULACIÓ: Tècnic/a en perruqueria i cosmè�ca capil·lar

SORTIDES PROFESSIONALS: Perruquer/a, barber/a, tècnic/a en coloracions 
capil·lars, tècnic/a en canvis de forma del cabell, tècnic/a en tall de cabell, 
tècnic/a en pos�sseria, tècnic/a en manicura, tècnic/a en pedicura, tècnic/a 
o agent comercial d'empreses del sector, recepcionista en empreses de 
perruqueria, demostrador/a d'equips, cosmè�cs i tècniques de 
perruqueria.

CFGM PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL·LAR

“El camí pel teu futur”Oferta forma�va

Imatge personal

Oferta formativa

Fa referència a l'aplicació de tractaments d'estè�ca i perruqueria, u�litzant les tecnologies existents actualment en el sector i adequant-se 
als requeriments de seguretat i higiene.

DADES DE L’EMPRESA

BARBERS 9·97

SEGUEIX-NOS

972 506 338

Carrer Nou, 97
17600 Figueres

) barbers9.97
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OFERTA FORMATIVA

CFGM Sistemes microinformà�cs i xarxes
CFGS Desenvolupament d'aplicacions web

DADES DEL CENTRE

INS CENDRASSOS 

SEGUEIX-NOS 

ins�tutcendrassos972 507 908  
b7005649@xtec.cat
 C/Arquitecte Pelai Mar�nez, 1
17600  Figueres

www.cendrassos.net

inscendrassos

Cendrassos

)
*

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions auxiliars 
de muntatge i manteniment de sistemes microinformà�cs, perifèrics i 
xarxes de comunicació de dades.

CONTINGUTS: Muntatge i manteniment de sistemes i components 
informà�cs, operacions auxiliars per a la configuració i l'explotació, 
instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades, projecte 
integrat, formació bàsica en prevenció de riscos laborals, formació en 
pràc�ca en empreses, estratègies i eines de comunicació, entorn social i 
territorial, estratègies i eines matemà�ques, incorporació al món 
professional.

DURADA: 1.000h  |  Un curs acadèmic
TITULACIÓ: Auxiliar de muntatge i manteniment de sistemes 
microinformà�cs

SORTIDES PROFESSIONALS: Ajudant de muntador de sistemes 
microinformà�cs, ajudant de manteniment de sistemes informà�cs, 
ajudant d'instal·lador de sistemes informà�cs, ajudant d'instal·lador de 
sistemes per a transmissió de dades, muntador/a de components en 
plaques de circuit imprès.

PFI AUXILIAR DE MUNTATGE I MANTENIMENT D'EQUIPS INFORMÀTICS

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis postobligatoris capaciten per instal·lar i 
mantenir serveis de xarxes fixes i mòbils, serveis d'internet i sistemes 
informà�cs i també per prestar suport als usuaris i usuàries.

CONTINGUTS: Muntatge i manteniment d'equips, sistemes opera�us 
monolloc, aplicacions ofimà�ques, sistemes opera�us en xarxa, xarxes 
locals, seguretat informà�ca, serveis de xarxa, aplicacions web, formació i 
orientació laboral, empresa i inicia�va emprenedora, anglès tècnic, síntesi, 
formació en centres de treball.

DURADA: 2.000h  |  Dos cursos acadèmics

TITULACIÓ: Tècnic/a en sistemes microinformà�cs i xarxes

SORTIDES PROFESSIONALS: Tècnic/a instal·lador/a i reparador/a d'equips 
informà�cs, tècnic/a en manteniment de serveis d'internet, tècnic/a de 
suport informà�c, tècnic/a de xarxes de dades, tècnic/a en vendes de �c per 
a sectors industrials,  reparador/a de perifèrics de sistemes 
microinformà�cs, comercial de microinformà�ca, operador/a de 
teleassistència, operador/a de sistemes.

CFGM SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar, 
implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model 
emprat i u�litzant tecnologies específiques, garan�nt l'accés a les dades de 
forma segura i complint els criteris d'accessibilitat, usabilitat i qualitat 
exigides en els estàndards establerts.

CONTINGUTS: Sistemes informà�cs, bases de dades, programació, 
llenguatges de marques i sistemes de ges�ó d'informació, entorns de 
desenvolupament,  desenvolupament web en entorn c l ient , 
desenvolupament web en entorn servidor, desplegament d'aplicacions 
web, disseny d'inter�cies web, formació i orientació laboral, empresa i 
inicia�va emprenedora, projecte de desenvolupament d'aplicacions web, 
formació en centres de treball.

DURADA: 2.000h  |  Dos cursos acadèmics

TITULACIÓ: Tècnic/a superior en desenvolupament d'aplicacions web

SORTIDES PROFESSIONALS: Programador/a web, programador/a 
mul�mèdia, desenvolupador/a d'aplicacions web.

CFGS DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB

“El camí pel teu futur”Oferta forma�va

Informàtica i comunicacions

Oferta formativa

Contempla ac�vitats que fan referència tant a la fabricació com als serveis a l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació 
(TIC). Comprèn tasques diverses com ara la configuració d'equips, la creació de pàgines web, la reparació de sistemes microinformà�cs o el 
disseny de sistemes de seguretat informà�ca.

PRESENTACIÓ

Som una empresa jove i formada per personal amb 
experiència en el sector, sent un proveïdor d'informà�ca i 
un partner tecnològic, assessorant-te i ajudant-te amb els 
teus projectes. 

DADES DE L’EMPRESA

TI EMPORDÀ 

SEGUEIX-NOS

�emporda

Ti Empordà SLU       972 549 224 
    info@�emporda.com   

TI Empordà

TIEMPORDA
C/ Darnius 1 
17759 Capmany

www.�emporda.com 

DADES DE L’EMPRESA

CONTROL LOGIC

SEGUEIX-NOS

       972 193 465 
    info@controllogic.es   

C/ 11 de setembre, nº7
17474 Torroella de fluvia

www.controllogic.es

Control-Logic

CharlyRoka

PRESENTACIÓ

Empresa de subministres i serveis informa�cs. Bo�ga amb 
venda informa�ca consum i serveis sat per a equips 
informà�cs.  Servei tècnic informà�c per a empreses a 
domicili.  Serveis informa�cs a empresa, servidors, nuvol, 
seguretat, xarxes,  ect ... Web corpora�va de venda 
directa a client final o recollida en bo�ga. 

DADES DE L’EMPRESA

BEEP INFORMÀTICA  

       628 453 386 
 jrevilla@evol6.com   

Av. Salvador Dalí i Domènech, 87
17600 Figueres 

www.beep.es

)
*

)
*

)
*

TRANSGOURMET

PRESENTACIÓ

Transgourmet Ibèrica forma part del grup Transgourmet, 
la segona empresa més gran de distribució majorista 
d'aliments i begudes, i de cash&carry a Europa. Amb seu a 
Basilea (Suïssa) comptem amb més de 30.000 empleats i 
operem a 7 països: Suïssa, Alemanya, Àustria, Espanya, 
França, Polònia i Romania.
El servei a l'hostaleria és el principal eix del nostre negoci. 
Oferim gammes de productes i serveis adequats per 
cobrir les necessitats i sol·licituds dels nostres clients a 
través de més de 200 establiments cash&carry i de 
nombrosos centres de producció i logís�ca a tot Europa.

DADES DE L’EMPRESA SEGUEIX-NOS

Transgourmet Ibérica       972 527 000 
    sac@transgourmet.es   

TransgourmetIberica

transgourmet_es
Pol. Ind. Empordà Internacional
Carrer Germans Miquel, s/n
17469 Vilamalla

www.transgourmet.es

)
*

SEGUEIX-NOS

BeepFigueres1

beep_figueres

OFERTA FORMATIVA

PFI Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips 
informà�cs

DADES DEL CENTRE

CENTRE TÈCNIC D'AUTOMOCIÓ 

SEGUEIX-NOS 

972 505 498  
       cta@escolatecnicagirona.com
 Pol. Clos de fires C/ Garrigàs, 

nau nº1   17600  Figueres

www.escolatecnicagirona.com

DADES DEL CENTRE

INS OLIVAR GRAN PFI-PTT

SEGUEIX-NOS 

insolivargran

ins_olivar_gran

972 511 296 
b7960007@xtec.cat
 Ronda Sud nº3 
17600 Figueres

www.olivargran.cat

Escola Tecnica Girona i CTA 

Cta_escola

ETGRacing

Escola Tecnica Girona

OFERTA FORMATIVA

PFI Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips 
informà�cs

)
*

)
*
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OFERTA FORMATIVA

CFGM Sistemes microinformà�cs i xarxes
CFGS Desenvolupament d'aplicacions web

DADES DEL CENTRE

INS CENDRASSOS 

SEGUEIX-NOS 

ins�tutcendrassos972 507 908  
b7005649@xtec.cat
 C/Arquitecte Pelai Mar�nez, 1
17600  Figueres

www.cendrassos.net

inscendrassos

Cendrassos

)
*

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions auxiliars 
de muntatge i manteniment de sistemes microinformà�cs, perifèrics i 
xarxes de comunicació de dades.

CONTINGUTS: Muntatge i manteniment de sistemes i components 
informà�cs, operacions auxiliars per a la configuració i l'explotació, 
instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades, projecte 
integrat, formació bàsica en prevenció de riscos laborals, formació en 
pràc�ca en empreses, estratègies i eines de comunicació, entorn social i 
territorial, estratègies i eines matemà�ques, incorporació al món 
professional.

DURADA: 1.000h  |  Un curs acadèmic
TITULACIÓ: Auxiliar de muntatge i manteniment de sistemes 
microinformà�cs

SORTIDES PROFESSIONALS: Ajudant de muntador de sistemes 
microinformà�cs, ajudant de manteniment de sistemes informà�cs, 
ajudant d'instal·lador de sistemes informà�cs, ajudant d'instal·lador de 
sistemes per a transmissió de dades, muntador/a de components en 
plaques de circuit imprès.

PFI AUXILIAR DE MUNTATGE I MANTENIMENT D'EQUIPS INFORMÀTICS

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis postobligatoris capaciten per instal·lar i 
mantenir serveis de xarxes fixes i mòbils, serveis d'internet i sistemes 
informà�cs i també per prestar suport als usuaris i usuàries.

CONTINGUTS: Muntatge i manteniment d'equips, sistemes opera�us 
monolloc, aplicacions ofimà�ques, sistemes opera�us en xarxa, xarxes 
locals, seguretat informà�ca, serveis de xarxa, aplicacions web, formació i 
orientació laboral, empresa i inicia�va emprenedora, anglès tècnic, síntesi, 
formació en centres de treball.

DURADA: 2.000h  |  Dos cursos acadèmics

TITULACIÓ: Tècnic/a en sistemes microinformà�cs i xarxes

SORTIDES PROFESSIONALS: Tècnic/a instal·lador/a i reparador/a d'equips 
informà�cs, tècnic/a en manteniment de serveis d'internet, tècnic/a de 
suport informà�c, tècnic/a de xarxes de dades, tècnic/a en vendes de �c per 
a sectors industrials,  reparador/a de perifèrics de sistemes 
microinformà�cs, comercial de microinformà�ca, operador/a de 
teleassistència, operador/a de sistemes.

CFGM SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar, 
implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model 
emprat i u�litzant tecnologies específiques, garan�nt l'accés a les dades de 
forma segura i complint els criteris d'accessibilitat, usabilitat i qualitat 
exigides en els estàndards establerts.

CONTINGUTS: Sistemes informà�cs, bases de dades, programació, 
llenguatges de marques i sistemes de ges�ó d'informació, entorns de 
desenvolupament,  desenvolupament web en entorn c l ient , 
desenvolupament web en entorn servidor, desplegament d'aplicacions 
web, disseny d'inter�cies web, formació i orientació laboral, empresa i 
inicia�va emprenedora, projecte de desenvolupament d'aplicacions web, 
formació en centres de treball.

DURADA: 2.000h  |  Dos cursos acadèmics

TITULACIÓ: Tècnic/a superior en desenvolupament d'aplicacions web

SORTIDES PROFESSIONALS: Programador/a web, programador/a 
mul�mèdia, desenvolupador/a d'aplicacions web.

CFGS DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB

“El camí pel teu futur”Oferta forma�va

Informàtica i comunicacions

Oferta formativa

Contempla ac�vitats que fan referència tant a la fabricació com als serveis a l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació 
(TIC). Comprèn tasques diverses com ara la configuració d'equips, la creació de pàgines web, la reparació de sistemes microinformà�cs o el 
disseny de sistemes de seguretat informà�ca.

PRESENTACIÓ

Som una empresa jove i formada per personal amb 
experiència en el sector, sent un proveïdor d'informà�ca i 
un partner tecnològic, assessorant-te i ajudant-te amb els 
teus projectes. 

DADES DE L’EMPRESA

TI EMPORDÀ 

SEGUEIX-NOS

�emporda

Ti Empordà SLU       972 549 224 
    info@�emporda.com   

TI Empordà

TIEMPORDA
C/ Darnius 1 
17759 Capmany

www.�emporda.com 

DADES DE L’EMPRESA

CONTROL LOGIC

SEGUEIX-NOS

       972 193 465 
    info@controllogic.es   

C/ 11 de setembre, nº7
17474 Torroella de fluvia

www.controllogic.es

Control-Logic

CharlyRoka

PRESENTACIÓ

Empresa de subministres i serveis informa�cs. Bo�ga amb 
venda informa�ca consum i serveis sat per a equips 
informà�cs.  Servei tècnic informà�c per a empreses a 
domicili.  Serveis informa�cs a empresa, servidors, nuvol, 
seguretat, xarxes,  ect ... Web corpora�va de venda 
directa a client final o recollida en bo�ga. 

DADES DE L’EMPRESA

BEEP INFORMÀTICA  

       628 453 386 
 jrevilla@evol6.com   

Av. Salvador Dalí i Domènech, 87
17600 Figueres 

www.beep.es

)
*

)
*

)
*

TRANSGOURMET

PRESENTACIÓ

Transgourmet Ibèrica forma part del grup Transgourmet, 
la segona empresa més gran de distribució majorista 
d'aliments i begudes, i de cash&carry a Europa. Amb seu a 
Basilea (Suïssa) comptem amb més de 30.000 empleats i 
operem a 7 països: Suïssa, Alemanya, Àustria, Espanya, 
França, Polònia i Romania.
El servei a l'hostaleria és el principal eix del nostre negoci. 
Oferim gammes de productes i serveis adequats per 
cobrir les necessitats i sol·licituds dels nostres clients a 
través de més de 200 establiments cash&carry i de 
nombrosos centres de producció i logís�ca a tot Europa.

DADES DE L’EMPRESA SEGUEIX-NOS

Transgourmet Ibérica       972 527 000 
    sac@transgourmet.es   

TransgourmetIberica

transgourmet_es
Pol. Ind. Empordà Internacional
Carrer Germans Miquel, s/n
17469 Vilamalla

www.transgourmet.es

)
*

SEGUEIX-NOS

BeepFigueres1

beep_figueres

OFERTA FORMATIVA

PFI Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips 
informà�cs

DADES DEL CENTRE

CENTRE TÈCNIC D'AUTOMOCIÓ 

SEGUEIX-NOS 

972 505 498  
       cta@escolatecnicagirona.com
 Pol. Clos de fires C/ Garrigàs, 

nau nº1   17600  Figueres

www.escolatecnicagirona.com

DADES DEL CENTRE

INS OLIVAR GRAN PFI-PTT

SEGUEIX-NOS 

insolivargran

ins_olivar_gran

972 511 296 
b7960007@xtec.cat
 Ronda Sud nº3 
17600 Figueres

www.olivargran.cat

Escola Tecnica Girona i CTA 

Cta_escola

ETGRacing

Escola Tecnica Girona

OFERTA FORMATIVA

PFI Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips 
informà�cs

)
*

)
*



Instal·lació i manteniment

OFERTA FORMATIVA
CFGM Manteniment electromecànic

DADES DEL CENTRE

INS NARCÍS MONTURIOL

SEGUEIX-NOS 

972 671 604  
iesmonturiol@xtec.cat 

C. del Compositor Joaquim Serra, 30
17600 Figueres

www.iesmonturiol.net

insMonturiol

ins_monturiol

INSMonturiolFIG

INS Monturiol

PRESENTACIÓ
Som una empresa que ens dediquem a les preparacions mecàniques i al 
mecanitzat industrial des de l'any 1947. Ens dediquem a les reparacions 
mecàniques -millorant la seva funcionalitat gràcies a diferents �pus de 
maquinàries de les que disposem- i a la mecanització industrial, obtenint peces 
segons plànol amb gran precisió i a par�r de qualsevol material. La llarga 
experiència acumulada i l'excel·lent infraestructura tècnica ens permeten donar 
una ràpida resposta davant qualsevol �pus de problemà�ca. 

DADES DE L’EMPRESA

TALLER CARITG

972 508 918  
info@tallercaritg.com

C/Migdia,  22  
17600 Figueres

www.tallercaritg.com

PRESENTACIÓ
Som un equip de professionals procedents del món de l'enginyeria aplicada a la 
subcontractació industrial, amb àmplia experiència en el sector. Som 
especialistes en la ges�ó de projectes d'enginyeria, subcontractació, caldereria i 
Mecano-soldat. Gràcies la nostra especialització, coneixement i alta flexibilitat, 
som capaços d'aportar solucions de fabricació a mida de la necessitat de cada 
client. 

DADES DE L’EMPRESA

SOLDTEK

SEGUEIX-NOS

soldtek972 098 796  
operacions@soldtek.com

Avd. d’Europa, 29
Pol. Ind. Empordà Int.
17469 Vilamalla 

www.soldtek.com

PRESENTACIÓ
Deloule Española S.A. és una societat industrial que des dels seus inicis als anys 
1960 es dedica completament a la fabricació de bombes i accessoris aportant 
solucions per al transvasament de fluids.
Des del desenvolupament de nous productes a la fabricació en sèrie, tot el 
procés està encaminat a garan�r als nostres clients qualitat de producte i 
rapidesa de servei gràcies a unes instal·lacions modernes amb les eines més 
competents de ges�ó, disseny, producció i assaig.
Més de 50 anys d'ac�vitat consagrats a aportar fiabilitat i innovació permanent 
integrant les millors solucions tecnològiques disponibles.

DADES DE L’EMPRESA

DELOULE

972 503 766
Avinguda de Barcelona, 20
Crta. NII-A, Km 3,5
17600 Figueres

www.deloule.com
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PRESENTACIÓ
A Giropes portem més de 25 anys dedicats al procés de concepció, disseny i 
fabricació de tots els elements d'un sistema de pesatge. Des de cèl·lules de 
carrega fins a indicadors electrònics, passant per la pròpia estructura de pesatge 
com són bàscules de camions, plataformes pesadores, transpaletes i altres 
equips. Amb la marca Giropes Solu�ons dissenyem i programem so�ware per 
tots aquests sistemes I la seva automa�tzació. La divisió de Solu�ons està 
composta per enginyers que dissenyen i implementen els programes informà�cs 
encarregats del control i  registre de pes de grans estacions de pesatge, línies de 
producció i centres de reciclatge entre d'altre.
A més a més amb la marca Baxtran oferim una àmplia gamma de productes de 
pesatge per diferents sectors amb balances de laboratori o comercials donant 
resposta a múl�ples necessitats.

DADES DE L’EMPRESA

GIROPES

) 972 527 212

PRESENTACIÓ
Difusión Hidráulica Lluís és una empresa familiar fundada l'any 1981. Amb més 
de 40 anys d'experiència, s'ha conver�t en una empresa de referència del sector. 
Actualment està formada per un equip de 40 persones altament qualificades i 
una maquinària d'úl�ma generació.
Difusión Hidráulica Lluís, S.A. treballa per aportar solucions i millorar 
l'accesibilitat de persones amb mobilitat reduïda, així como facilitar la 
manipulació de càrregues a nivell industrial. Tot això ho fa possible centrant-se 
en les necessitats de les persones i les empreses, fabricant elevadors per 
persones i per càrregues. Un dels trets que diferencia DHLLUIS de la resta 
d'empreses del sector és el fet de fabricar totalment a mida qualsevol dels seus 
productes 

DADES DE L’EMPRESA

HIDRÀULICA LLUÍS

SEGUEIX-NOS

972 525 012   
info@dhlluis.com

C/Garbí 13-21
17469 Vilamalla

www.dhlluis.com

)
*

 
giropes@giropes.com

C/ Mollo 15-16 
P.I.Empordà Internacional
17469 Vilamalla
www.giropes.com

*

SEGUEIX-NOS

GIROPES S.L.

giropes weighingsolu�ons

giropes weighingsolu�ons

difuhidralluis

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis capaciten per muntar i mantenir maquinària i 
equips industrials i línies automa�tzades de producció d'acord amb els 
reglaments i les normes establertes, seguint els protocols de qualitat, 
seguretat i prevenció de riscos laborals i respecte ambiental.

CONTINGUTS: Tècniques de fabricació, tècniques d'unió i muntatge, 
electricitat i automa�smes elèctrics, automa�smes pneumà�cs i hidràulics, 
muntatge i  manteniment mecànic,  muntatge i  manteniment 
elèctric/electrònic, muntatge i manteniment de línies automa�tzades, 
formació i orientació laboral, empresa i inicia�va emprenedora, anglès 
tècnic, síntesi, formació en centres de treball. 

DURADA: 2.000h  |  Dos cursos acadèmics

TITULACIÓ: Tècnic/a en manteniment electromecànic

SORTIDES PROFESSIONALS: Mecànic/a de manteniment, muntador/a 
industrial, muntador/a d'equips elèctric, muntador/a d'equips electrònics, 
mantenidor/a de línia automa�tzada, muntador/a de béns d'equip, 
muntador/a d'automa�smes pneumà�cs i hidràulics, instal·lador/a 
electricista industrial, electricista de manteniment i reparació d'equips de 
control, mesura i precisió.

CFGM MANTENIMENT ELECTROMECÀNIC

“El camí pel teu futur”Oferta forma�va

Instal·lació i manteniment

Oferta formativa

Les ac�vitats produc�ves compreses en aquesta família professional s'agrupen en tres àrees diferenciades: fred i clima�tzació, sistemes 
d'aïllament i manteniment electromecànic.

DADES DE L’EMPRESA

QUIFER

972 506 108  
quifer@quiferactuators.com

C/ N - IIa Km 8,5
17600 Figueres

www.quiferactuators.com

)
*

SEGUEIX-NOS 

quifer.actuators

quiferactuators



Instal·lació i manteniment

OFERTA FORMATIVA
CFGM Manteniment electromecànic

DADES DEL CENTRE

INS NARCÍS MONTURIOL

SEGUEIX-NOS 

972 671 604  
iesmonturiol@xtec.cat 

C. del Compositor Joaquim Serra, 30
17600 Figueres

www.iesmonturiol.net

insMonturiol

ins_monturiol

INSMonturiolFIG

INS Monturiol

PRESENTACIÓ
Som una empresa que ens dediquem a les preparacions mecàniques i al 
mecanitzat industrial des de l'any 1947. Ens dediquem a les reparacions 
mecàniques -millorant la seva funcionalitat gràcies a diferents �pus de 
maquinàries de les que disposem- i a la mecanització industrial, obtenint peces 
segons plànol amb gran precisió i a par�r de qualsevol material. La llarga 
experiència acumulada i l'excel·lent infraestructura tècnica ens permeten donar 
una ràpida resposta davant qualsevol �pus de problemà�ca. 

DADES DE L’EMPRESA

TALLER CARITG

972 508 918  
info@tallercaritg.com

C/Migdia,  22  
17600 Figueres

www.tallercaritg.com

PRESENTACIÓ
Som un equip de professionals procedents del món de l'enginyeria aplicada a la 
subcontractació industrial, amb àmplia experiència en el sector. Som 
especialistes en la ges�ó de projectes d'enginyeria, subcontractació, caldereria i 
Mecano-soldat. Gràcies la nostra especialització, coneixement i alta flexibilitat, 
som capaços d'aportar solucions de fabricació a mida de la necessitat de cada 
client. 

DADES DE L’EMPRESA

SOLDTEK

SEGUEIX-NOS

soldtek972 098 796  
operacions@soldtek.com

Avd. d’Europa, 29
Pol. Ind. Empordà Int.
17469 Vilamalla 

www.soldtek.com

PRESENTACIÓ
Deloule Española S.A. és una societat industrial que des dels seus inicis als anys 
1960 es dedica completament a la fabricació de bombes i accessoris aportant 
solucions per al transvasament de fluids.
Des del desenvolupament de nous productes a la fabricació en sèrie, tot el 
procés està encaminat a garan�r als nostres clients qualitat de producte i 
rapidesa de servei gràcies a unes instal·lacions modernes amb les eines més 
competents de ges�ó, disseny, producció i assaig.
Més de 50 anys d'ac�vitat consagrats a aportar fiabilitat i innovació permanent 
integrant les millors solucions tecnològiques disponibles.

DADES DE L’EMPRESA

DELOULE

972 503 766
Avinguda de Barcelona, 20
Crta. NII-A, Km 3,5
17600 Figueres

www.deloule.com
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PRESENTACIÓ
A Giropes portem més de 25 anys dedicats al procés de concepció, disseny i 
fabricació de tots els elements d'un sistema de pesatge. Des de cèl·lules de 
carrega fins a indicadors electrònics, passant per la pròpia estructura de pesatge 
com són bàscules de camions, plataformes pesadores, transpaletes i altres 
equips. Amb la marca Giropes Solu�ons dissenyem i programem so�ware per 
tots aquests sistemes I la seva automa�tzació. La divisió de Solu�ons està 
composta per enginyers que dissenyen i implementen els programes informà�cs 
encarregats del control i  registre de pes de grans estacions de pesatge, línies de 
producció i centres de reciclatge entre d'altre.
A més a més amb la marca Baxtran oferim una àmplia gamma de productes de 
pesatge per diferents sectors amb balances de laboratori o comercials donant 
resposta a múl�ples necessitats.

DADES DE L’EMPRESA

GIROPES

) 972 527 212

PRESENTACIÓ
Difusión Hidráulica Lluís és una empresa familiar fundada l'any 1981. Amb més 
de 40 anys d'experiència, s'ha conver�t en una empresa de referència del sector. 
Actualment està formada per un equip de 40 persones altament qualificades i 
una maquinària d'úl�ma generació.
Difusión Hidráulica Lluís, S.A. treballa per aportar solucions i millorar 
l'accesibilitat de persones amb mobilitat reduïda, així como facilitar la 
manipulació de càrregues a nivell industrial. Tot això ho fa possible centrant-se 
en les necessitats de les persones i les empreses, fabricant elevadors per 
persones i per càrregues. Un dels trets que diferencia DHLLUIS de la resta 
d'empreses del sector és el fet de fabricar totalment a mida qualsevol dels seus 
productes 

DADES DE L’EMPRESA

HIDRÀULICA LLUÍS

SEGUEIX-NOS

972 525 012   
info@dhlluis.com

C/Garbí 13-21
17469 Vilamalla

www.dhlluis.com

)
*

 
giropes@giropes.com

C/ Mollo 15-16 
P.I.Empordà Internacional
17469 Vilamalla
www.giropes.com

*

SEGUEIX-NOS

GIROPES S.L.

giropes weighingsolu�ons

giropes weighingsolu�ons

difuhidralluis

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis capaciten per muntar i mantenir maquinària i 
equips industrials i línies automa�tzades de producció d'acord amb els 
reglaments i les normes establertes, seguint els protocols de qualitat, 
seguretat i prevenció de riscos laborals i respecte ambiental.

CONTINGUTS: Tècniques de fabricació, tècniques d'unió i muntatge, 
electricitat i automa�smes elèctrics, automa�smes pneumà�cs i hidràulics, 
muntatge i  manteniment mecànic,  muntatge i  manteniment 
elèctric/electrònic, muntatge i manteniment de línies automa�tzades, 
formació i orientació laboral, empresa i inicia�va emprenedora, anglès 
tècnic, síntesi, formació en centres de treball. 

DURADA: 2.000h  |  Dos cursos acadèmics

TITULACIÓ: Tècnic/a en manteniment electromecànic

SORTIDES PROFESSIONALS: Mecànic/a de manteniment, muntador/a 
industrial, muntador/a d'equips elèctric, muntador/a d'equips electrònics, 
mantenidor/a de línia automa�tzada, muntador/a de béns d'equip, 
muntador/a d'automa�smes pneumà�cs i hidràulics, instal·lador/a 
electricista industrial, electricista de manteniment i reparació d'equips de 
control, mesura i precisió.

CFGM MANTENIMENT ELECTROMECÀNIC

“El camí pel teu futur”Oferta forma�va

Instal·lació i manteniment

Oferta formativa

Les ac�vitats produc�ves compreses en aquesta família professional s'agrupen en tres àrees diferenciades: fred i clima�tzació, sistemes 
d'aïllament i manteniment electromecànic.

DADES DE L’EMPRESA

QUIFER

972 506 108  
quifer@quiferactuators.com

C/ N - IIa Km 8,5
17600 Figueres

www.quiferactuators.com

)
*

SEGUEIX-NOS 

quifer.actuators

quiferactuators



Sanitat

OFERTA FORMATIVA
CFGM Cures auxiliars d'infermeria
CFGM Farmàcia i parafarmàcia
CFGS Dietè�ca

DADES DEL CENTRE

INS ALEXANDRE DEULOFEU

SEGUEIX-NOS 

972 505 674  
b7004438@xtec.cat 

Carrer Joaquim Cusí Fortunet, 3
17600 Figueres

www.ins�tutalexandredeulofeu.cat

Ins�tutalexandredeulofeu

ccffdeulofeu

29
Centres educa�us i empreses

Centres educatius

Empreses

)
*

PRESENTACIÓ
Albera Salut SLP és una En�tat de Base Associa�va que 
va rebre l'encàrrec del Servei Català de la Salut per a 
dur a terme la ges�ó de l'Àrea Bàsica de Peralada. El 
nostre equip l'integren una trentena de persones amb 
un grau de professionalitat i de resolució elevadíssim, 
aplicable en tots els àmbits de l'assistència primària. 
Ens mouen les ganes de millora con�nua, i el nostre 
esperit d'empa�a amb l'usuari ens uneix i ens 
esperona a oferir un millor servei cada dia. 

DADES DE L’ENTITAT

ALBERA SALUT 

SEGUEIX-NOS

)

www.alberasalut.cat

alberasalut

 alberasalut

Albera Salut SLP

972 538 587

Carrer Toló, 3, 5 
17491 Peralada

alberasalut

PRESENTACIÓ
La Fundació Salut Empordà, els orígens de la qual es 
remunten a l'any 1313, és una en�tat sense ànim de 
lucre. Proveeix serveis de salut a més de 140.000 
habitants de l'Alt Empordà i ges�ona tres nivells 
assistencials: especialitzada (Hospital de Figueres), 
sociosanitària (Centre Sociosanitari Bernat Jaume) i 
primària (ABS l'Escala). Compta amb un pressupost 
anual que supera els 60 milions d'euros i amb una 
plan�lla de més de 900 professionals.

DADES DE L’ENTITAT

FUNDACIÓ SALUT EMPORDÀ 

SEGUEIX-NOS

)

www.salutemporda.cat

hospitalfigueres

 HospiFigueres 

HospitalFigueres

972 501 400

Ronda del Rector Arolas, s/n
17600 Figueres

Fundació Salut Empordà  - FSE

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis postobligatoris capaciten per fer cures 
auxiliars d'infermeria, controlar les condicions sanitàries de l'entorn i del 
material o l'instrumental sanitari i portar a terme tasques relacionades amb 
l'instrumental d'equips de salut bucodental.

CONTINGUTS: Operacions administra�ves i documentació sanitària, l'ésser 
humà davant la malal�a, benestar dels pacients: necessitats d'higiene, 
repòs i moviment, cures bàsiques d'infermeria aplicades a les necessitats de 
l'ésser humà, primers auxilis, higiene del medi hospitalari i neteja de 
material, suport psicològic als pacients/clients, educació per a la salut, 
tècniques d'ajuda odontologicoestomatològica, relacions en l'equip de 
treball, formació i orientació laboral, formació en centres de treball, síntesi. 

DURADA: 2.000h  |  Dos cursos acadèmics

TITULACIÓ: Tècnic/a en cures auxiliars d'infermeria

SORTIDES PROFESSIONALS: Tècnic/a auxiliar d'infermeria, atenció primària 
o domiciliària, unitats especials i de salut mental.

CFGM CURES AUXILIARS D'INFERMERIA

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis postobligatoris capaciten per ajudar a 
elaborar i distribuir productes farmacèu�cs i afins; vendre productes 
parafarmacèu�cs i portar a terme tasques administra�ves i de control de 
magatzem.

CONTINGUTS: Disposició i venda de productes, oficina de farmàcia, 
dispensació de productes farmacèu�cs, dispensació de productes 
parafarmacèu�cs, operacions bàsiques de laboratori, formulació magistral, 
promoció de la salut, primers auxilis, anatomofisiologia i patologia 
bàsiques, formació i orientació laboral, empresa i inicia�va emprenedora, 
anglès tècnic, síntesi, formació en centres de treball. 

DURADA: 2.000h  |  Dos cursos acadèmics

TITULACIÓ: Tècnic/a en farmàcia i parafarmàcia

SORTIDES PROFESSIONALS: Tècnic/a auxiliar de farmàcia, tècnic/a de 
farmàcia o de magatzem de medicaments, tècnic/a en una farmàcia 
hospitalària o en un establiment de parafarmàcia. 

CFGM FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

“El camí pel teu futur”Oferta forma�va

Sanitat

Oferta formativa

Contempla un ventall ampli d'ac�vitats professionals preven�ves, cura�ves i pal·lia�ves d'atenció sanitària; funcions de transport sanitari; 
serveis farmacèu�cs; ús d'equips de diagnòs�c; higiene bucodental; serveis de tanatopràxia; etc.

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis postobligatoris capaciten per elaborar dietes, 
controlar la qualitat de l'alimentació de les persones, analitzar-ne els 
comportaments alimentaris i programar i aplicar ac�vitats educa�ves que 
millorin els hàbits d'alimentació de la població. 

CONTINGUTS: Organització i ges�ó de l'àrea de treball assignada en la 
unitat/gabinet de dietè�ca, alimentació equilibrada, dietoteràpia, control 
alimentari, microbiologia i higiene alimentària, educació sanitària i 
promoció de la salut, fisiopatologia aplicada a la dietè�ca, relacions en 
l'equip de treball, formació i orientació laboral, formació en centres de 
treball, síntesi.   

DURADA: 2.000h  |  Dos cursos acadèmics

TITULACIÓ: Tècnic/a superior en dietè�ca

SORTIDES PROFESSIONALS: Tècnic/a en dietè�ca i nutrició, responsable 
d'alimentació en empreses de servei d'àpats, tècnic/a en higiene dels 
aliments, consultor/a en alimentació i educador/a sanitari/a.  

CFGS DIETÈTICA

PRESENTACIÓ
La Farmacia Bonma� està al servei dels figuerencs des 
de fa més de setanta anys. En aquest període el món de 
la farmàcia i la relació entre el farmacèu�c i el pacient 
ha experimentat molts canvis. Ens encanta estar oberts 
al món de les noves tecnologies però sense oblidar mai 
l'atenció personalitzada a taulell. Ens hem especialitzat 
en l'àmbit de la dermocosmè�ca i comptem amb 
aparatologia d'úl�ma generació per fer anàlisi facial. 

DADES DE L’ENTITAT

FARMÀCIA BONMATÍ 

SEGUEIX-NOS

)

www.farmaciabonma�.com

972 501 351

Carrer Manuel de Falla, 21
17600 Figueres

farmaciabonma� 

DADES DE L’ENTITAT

FARMÀCIA GENÍS

SEGUEIX-NOS

)

www.farmaciagenis-figueres.negocio.site

972 501 763 - 638 412 426

Carrer Ample, 28
17600 Figueres

farmaciaortopedia_genis

farmaciagenisfigueres

PRESENTACIÓ
El nostre projecte empresarial va néixer fa 9 anys i 
s'enfoca principalment en un tracte proper i 
individualitzat en prevenció de la salut. 
Formem part d'una xarxa de farmàcies anomenades 
Apoteca Natura. Treballem en base a campanyes 
sanitàries anuals a nivell nacional i avalades per la 
SIMG (societat italiana de medicina general i atenció 
primària) i la SEMERGEN (societat espanyola de 
metges d'atenció primària) on el pacient i la salut 
conscient és l'objec�u principal. 
Com u�litzar la fitoterapia i la aromaterapia ( com a 
teràpia unica o complementària dels fàrmacs) és la 
base dels nostres consells de mostrador. 
La salut i la bellesa de la pell és també una de les 
categories on intentem ser més innovadores i 
seleccionem marques que destaquen per la seva 
composició i resultats.
Aquests són els principals conceptes que defineixen el 
nostre caràcter peculiar com a farmàcia dins la xarxa 
nacional d'oficines de farmàcia de l'estat.

DADES DE L’ENTITAT

FARMÀCIA SUSANNA FORNELLS

SEGUEIX-NOS

)

www.farmaciasusannafornellsfmas.com

972 452 078

Carrer Pla de Roses 15
17487 Empuriabrava

fciasufornells
 
sufopa@gmail.com*



Sanitat

OFERTA FORMATIVA
CFGM Cures auxiliars d'infermeria
CFGM Farmàcia i parafarmàcia
CFGS Dietè�ca

DADES DEL CENTRE

INS ALEXANDRE DEULOFEU

SEGUEIX-NOS 

972 505 674  
b7004438@xtec.cat 

Carrer Joaquim Cusí Fortunet, 3
17600 Figueres

www.ins�tutalexandredeulofeu.cat

Ins�tutalexandredeulofeu

ccffdeulofeu
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Centres educa�us i empreses

Centres educatius

Empreses

)
*

PRESENTACIÓ
Albera Salut SLP és una En�tat de Base Associa�va que 
va rebre l'encàrrec del Servei Català de la Salut per a 
dur a terme la ges�ó de l'Àrea Bàsica de Peralada. El 
nostre equip l'integren una trentena de persones amb 
un grau de professionalitat i de resolució elevadíssim, 
aplicable en tots els àmbits de l'assistència primària. 
Ens mouen les ganes de millora con�nua, i el nostre 
esperit d'empa�a amb l'usuari ens uneix i ens 
esperona a oferir un millor servei cada dia. 

DADES DE L’ENTITAT

ALBERA SALUT 

SEGUEIX-NOS

)

www.alberasalut.cat

alberasalut

 alberasalut

Albera Salut SLP

972 538 587

Carrer Toló, 3, 5 
17491 Peralada

alberasalut

PRESENTACIÓ
La Fundació Salut Empordà, els orígens de la qual es 
remunten a l'any 1313, és una en�tat sense ànim de 
lucre. Proveeix serveis de salut a més de 140.000 
habitants de l'Alt Empordà i ges�ona tres nivells 
assistencials: especialitzada (Hospital de Figueres), 
sociosanitària (Centre Sociosanitari Bernat Jaume) i 
primària (ABS l'Escala). Compta amb un pressupost 
anual que supera els 60 milions d'euros i amb una 
plan�lla de més de 900 professionals.

DADES DE L’ENTITAT

FUNDACIÓ SALUT EMPORDÀ 

SEGUEIX-NOS

)

www.salutemporda.cat

hospitalfigueres

 HospiFigueres 

HospitalFigueres

972 501 400

Ronda del Rector Arolas, s/n
17600 Figueres

Fundació Salut Empordà  - FSE

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis postobligatoris capaciten per fer cures 
auxiliars d'infermeria, controlar les condicions sanitàries de l'entorn i del 
material o l'instrumental sanitari i portar a terme tasques relacionades amb 
l'instrumental d'equips de salut bucodental.

CONTINGUTS: Operacions administra�ves i documentació sanitària, l'ésser 
humà davant la malal�a, benestar dels pacients: necessitats d'higiene, 
repòs i moviment, cures bàsiques d'infermeria aplicades a les necessitats de 
l'ésser humà, primers auxilis, higiene del medi hospitalari i neteja de 
material, suport psicològic als pacients/clients, educació per a la salut, 
tècniques d'ajuda odontologicoestomatològica, relacions en l'equip de 
treball, formació i orientació laboral, formació en centres de treball, síntesi. 

DURADA: 2.000h  |  Dos cursos acadèmics

TITULACIÓ: Tècnic/a en cures auxiliars d'infermeria

SORTIDES PROFESSIONALS: Tècnic/a auxiliar d'infermeria, atenció primària 
o domiciliària, unitats especials i de salut mental.

CFGM CURES AUXILIARS D'INFERMERIA

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis postobligatoris capaciten per ajudar a 
elaborar i distribuir productes farmacèu�cs i afins; vendre productes 
parafarmacèu�cs i portar a terme tasques administra�ves i de control de 
magatzem.

CONTINGUTS: Disposició i venda de productes, oficina de farmàcia, 
dispensació de productes farmacèu�cs, dispensació de productes 
parafarmacèu�cs, operacions bàsiques de laboratori, formulació magistral, 
promoció de la salut, primers auxilis, anatomofisiologia i patologia 
bàsiques, formació i orientació laboral, empresa i inicia�va emprenedora, 
anglès tècnic, síntesi, formació en centres de treball. 

DURADA: 2.000h  |  Dos cursos acadèmics

TITULACIÓ: Tècnic/a en farmàcia i parafarmàcia

SORTIDES PROFESSIONALS: Tècnic/a auxiliar de farmàcia, tècnic/a de 
farmàcia o de magatzem de medicaments, tècnic/a en una farmàcia 
hospitalària o en un establiment de parafarmàcia. 

CFGM FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

“El camí pel teu futur”Oferta forma�va

Sanitat

Oferta formativa

Contempla un ventall ampli d'ac�vitats professionals preven�ves, cura�ves i pal·lia�ves d'atenció sanitària; funcions de transport sanitari; 
serveis farmacèu�cs; ús d'equips de diagnòs�c; higiene bucodental; serveis de tanatopràxia; etc.

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis postobligatoris capaciten per elaborar dietes, 
controlar la qualitat de l'alimentació de les persones, analitzar-ne els 
comportaments alimentaris i programar i aplicar ac�vitats educa�ves que 
millorin els hàbits d'alimentació de la població. 

CONTINGUTS: Organització i ges�ó de l'àrea de treball assignada en la 
unitat/gabinet de dietè�ca, alimentació equilibrada, dietoteràpia, control 
alimentari, microbiologia i higiene alimentària, educació sanitària i 
promoció de la salut, fisiopatologia aplicada a la dietè�ca, relacions en 
l'equip de treball, formació i orientació laboral, formació en centres de 
treball, síntesi.   

DURADA: 2.000h  |  Dos cursos acadèmics

TITULACIÓ: Tècnic/a superior en dietè�ca

SORTIDES PROFESSIONALS: Tècnic/a en dietè�ca i nutrició, responsable 
d'alimentació en empreses de servei d'àpats, tècnic/a en higiene dels 
aliments, consultor/a en alimentació i educador/a sanitari/a.  

CFGS DIETÈTICA

PRESENTACIÓ
La Farmacia Bonma� està al servei dels figuerencs des 
de fa més de setanta anys. En aquest període el món de 
la farmàcia i la relació entre el farmacèu�c i el pacient 
ha experimentat molts canvis. Ens encanta estar oberts 
al món de les noves tecnologies però sense oblidar mai 
l'atenció personalitzada a taulell. Ens hem especialitzat 
en l'àmbit de la dermocosmè�ca i comptem amb 
aparatologia d'úl�ma generació per fer anàlisi facial. 

DADES DE L’ENTITAT

FARMÀCIA BONMATÍ 

SEGUEIX-NOS

)

www.farmaciabonma�.com

972 501 351

Carrer Manuel de Falla, 21
17600 Figueres

farmaciabonma� 

DADES DE L’ENTITAT

FARMÀCIA GENÍS

SEGUEIX-NOS

)

www.farmaciagenis-figueres.negocio.site

972 501 763 - 638 412 426

Carrer Ample, 28
17600 Figueres

farmaciaortopedia_genis

farmaciagenisfigueres

PRESENTACIÓ
El nostre projecte empresarial va néixer fa 9 anys i 
s'enfoca principalment en un tracte proper i 
individualitzat en prevenció de la salut. 
Formem part d'una xarxa de farmàcies anomenades 
Apoteca Natura. Treballem en base a campanyes 
sanitàries anuals a nivell nacional i avalades per la 
SIMG (societat italiana de medicina general i atenció 
primària) i la SEMERGEN (societat espanyola de 
metges d'atenció primària) on el pacient i la salut 
conscient és l'objec�u principal. 
Com u�litzar la fitoterapia i la aromaterapia ( com a 
teràpia unica o complementària dels fàrmacs) és la 
base dels nostres consells de mostrador. 
La salut i la bellesa de la pell és també una de les 
categories on intentem ser més innovadores i 
seleccionem marques que destaquen per la seva 
composició i resultats.
Aquests són els principals conceptes que defineixen el 
nostre caràcter peculiar com a farmàcia dins la xarxa 
nacional d'oficines de farmàcia de l'estat.

DADES DE L’ENTITAT

FARMÀCIA SUSANNA FORNELLS

SEGUEIX-NOS

)

www.farmaciasusannafornellsfmas.com

972 452 078

Carrer Pla de Roses 15
17487 Empuriabrava

fciasufornells
 
sufopa@gmail.com*



Serveis socioculturals i a la comunitat

OFERTA FORMATIVA
CFGM Atenció a persones en situació de 
dependència
CFGS Educació infan�l
CFGS Integració social

DADES DEL CENTRE

INS RAMON MUNTANER

SEGUEIX-NOS 

Plaça de l'Ins�tut S/N
17600 Figueres

www.iesrm.net

PRESENTACIÓ
Som l'en�tat de referència per la Generalitat de Catalunya a la 
comarca de l'Alt Empordà en l'atenció a les persones amb 
discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental.

DADES DE L’ENTITAT

FUNDACIÓ ALTEM

SEGUEIX-NOS

iesrm_net

iesrm_net

ins�tut.ramon.
muntaner.figueres

Ins�tut Ramon Muntaner 
de Figueres

972 672 559  
ies.muntaner@gmail.com

Fundació Altem

972 525 416 
info@fundacioaltem.org

Carrer Itàlia, 46 
17600 Figueres

www.fundacioaltem.org

PRESENTACIÓ
La llar d'infants és la ins�tució que correspon al primer cicle de l'etapa d'educació infan�l i acull nens i nenes de 
0 a 3 anys. L'objec�u principal és facilitar el desenvolupament integral dels nens i les nenes, procurant que 
�nguin suficients oportunitats per a desenvolupar el més àmpliament possible les seves capacitats i col·laborar 
en la seva educació. Molts pares i mares desitgen que els seus fills gaudeixin des de ben aviat dels avantatges 
que els ofereix la llar d'infants per afavorir el seu desenvolupament. A més, esdevé un espai fonamental a l'hora 
d'oferir suport als pares i mares en la seva tasca com a primers educadors, on es construeix un pont de confiança 
entre pares i educadors que permet compar�r expecta�ves i projectes sobre l'educació dels infants. 

DADES DE L’ENTITAT

LLARS D'INFANTS MUNICIPALS DE FIGUERES 

972 032 200  
educacio@figueres.org

www.figueres.cat

31
Centres educa�us i empreses

Centres educatius

Empreses

)
*

)
*

)
*

PRESENTACIÓ
L'Associació MIFAS es va fundar l'any 1979, quan un grup de 
persones van unir-se per ajuntar esforços i atendre les demandes i 
les necessitats de les persones que tenien una discapacitat �sica, 
orgànica i/o sensorial. Creada i ges�onada per persones amb 
discapacitat, mai hem perdut el nostre principal objec�u, treballar 
per assolir la plena inserció social i laboral de les persones del 
col·lec�u. La nostra missió és aconseguir la seva independència 
econòmica i la jus�cia social. Amb l'objec�u d'atendre les diferents 
demandes i necessitats del col·lec�u, MIFAS ha anat creixent i 
ampliant l'oferta de serveis.

DADES DE L’ENTITAT

GRUP MIFAS 

SEGUEIX-NOS

)
*

972 509 735  
cteixidor@mifas.com

C/Pla de l'Estany, 11  
17740 Vilafant

www.mifas.cat

grupmifas

grupmifas

grupmifas

fundacioaltem

PRESENTACIÓ
La Llar d'infants Orlina vetlla per oferir un ambient afec�u i tranquil, centrat en la vida 
quo�diana dels infants, les seves demandes, els seus interessos i les seves capacitats. 
L'infant com a protagonista podrà gaudir, jugar, descobrir, experimentar, crear, 
conèixer i créixer com a persona amb la confiança que serà reconegut, valorat i 
acompanyat en aquest camí.
Considerem l'infant capaç d'anar desenvolupant recursos per conèixer el seu propi 
cos i el món que l'envolta, per això ens proposem crear un espai viu, que provoqui 
interès, curiositat i expecta�va, respectant el propi ritme de cada infant.
Donem molta importància al vincle família i escola, per això anem proposant diferents 
jornades amb les famílies al llarg del curs.

DADES DE L’ENTITAT

LLARS D’INFANTS PERALADA

972 538 980 
llarinfantsorlina@peralada.cat

Avinguda de la Cons�tució
17491   Peralada

www.llarinfantsorlina.blogspot.com

)
*

PRESENTACIÓ
L'objecte social de Suara coopera�va és l'atenció a les persones en els àmbits 
social, salut,educació, treball, i tots aquells que es�guin relacionats a la millora de  
a qualitat de vida de les mateixes, mitjançant la prestació de serveis corresponents:
a. Serveis d'assistència i benestar social en l'àmbit residencial i no residencial de 
gent gran, persones amb discapacitat, infants i joves, jus�cia, persones sense llar, 
entre d'altres.
b. Serveis d'ensenyament: escoles bressol, primària, secundària, secundària 
t è c n i c a  i  p r o f e s s i o n a l ,  U E C s ,  f o r m a c i ó  d ' a d u l t s .
c. Serveis de salut: cures pal·lia�ves i serveis sociosanitaris a domicili
d. Serveis d'inserció sociolaboral.
e. Serveis estadís�cs i d'inves�gació econòmica i social, tals com serveis de 
concepció d'estudis, serveis de direcció d'estudis, serveis d'anàlisi d'estudis i 
serveis d'inves�gació social.

DADES DE L’ENTITAT

SUARA COOPERATIVA

SEGUEIX-NOS

suaracoop

932 547 690 
suara@suara.coop

Sancho de Ávila, 52-58, 1r
08018 Barcelona

www.suara.coop

)
*

suaracoop

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis capaciten per atendre les persones en situació 
de dependència, en l'àmbit domiciliari i ins�tucional, a fi de mantenir i 
millorar la seva qualitat de vida, fent ac�vitats assistencials, no sanitàries, 
psicosocials i de suport a la ges�ó domès�ca, i aplicant mesures i normes de 
prevenció i seguretat i derivant-les a altres serveis quan calgui.

CONTINGUTS: Organització de l'atenció a les persones en situació de 
dependència, destreses socials, caracterís�ques i necessitats de les 
persones en situació de dependència, atenció i suport psicosocial, suport a 
la comunicació, Suport domiciliari, atenció sanitària, atenció higiènica, 
teleassistència, primers auxilis, formació i orientació laboral, empresa i 
inicia�va emprenedora, anglès tècnic, síntesi, formació en centres de 
treball. 

DURADA: 2.000h  |  Dos cursos acadèmics

TITULACIÓ: Tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència

SORTIDES PROFESSIONALS: Assistent/a de persones en situació de 
dependència en ins�tucions i/o domicilis, governant/a i subgovernant/a de 
persones en situació de dependència en ins�tucions, auxiliar responsable 
de planta de residències de persones grans i persones, amb discapacitat, 
auxiliar d'ajuda a domicili, assistent/a d'atenció domiciliària, treballador/a 
familiar, auxiliar d'educació especial, assistent/a personal, teleoperador/a 
de teleassistència.

CFGM ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

“El camí pel teu futur”Oferta forma�va

Serveis socioculturals i a la comunitat

Oferta formativa

Comprèn funcions agrupades en quatre àrees: dinamització d'ac�vitats culturals i recrea�ves; atenció i integració social; ac�vitats 
educa�ves i de docència de la formació per a l'ocupació; i ac�vitats de neteja, assistència domès�ca i ges�ó de serveis funeraris.

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis postobligatoris capaciten dissenyar, posar en 
marxa i avaluar projectes i programes educa�us d'atenció a la infància en el 
primer cicle d'educació infan�l en l'àmbit formal, d'acord amb la proposta 
pedagògica elaborada per un mestre o mestra.

CONTINGUTS: Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social, 
didàc�ca de l'educació infan�l, autonomia personal i salut infan�l, joc 
infan�l i la seva metodologia, expressió i comunicació, desenvolupament 
cogni�u i motriu, desenvolupament socioafec�u, habilitats socials, primers 
auxilis, formació i orientació laboral, empresa i inicia�va emprenedora, 
projecte d'atenció a la infantesa, formació en centres de treball.

DURADA: 2.000h  |  Dos cursos acadèmics

TITULACIÓ: Tècnic/a superior en educació infan�l

SORTIDES PROFESSIONALS: Educador/a infan�l en el primer cicle 
d'educació infan�l, sota la supervisió d'un/a mestre/a, educador/a en 
ins�tucions i/o en programes específics de treball amb infants de 0 a 6 anys 
en situació de risc social, educador/a en programes o ac�vitats d'oci i temps 
lliure infan�l: ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educa�us, 
etc. 

CFGS EDUCACIÓ INFANTIL

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis capaciten per programar, organitzar, 
implementar i avaluar les intervencions d'integració social aplicant 
estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d'oportunitats, 
actuant en tot moment amb una ac�tud de respecte cap a les persones 
des�natàries i garan�nt la creació d'entorns segurs tant per a les persones 
des�natàries com per al professional.

CONTINGUTS: Context de la intervenció social, inserció sociolaboral, 
atenció a les unitats de convivència, mediació comunitària, suport a la 
intervenció educa�va, promoció de l'autonomia personal, sistemes 
augmenta�us i alterna�us de comunicació, metodologia de la intervenció 
social, primers auxilis, habilitats socials, formació i orientació laboral, 
empresa i inicia�va emprenedora, projecte d'integració social, formació en 
centres de treball.

DURADA: 2.000h  |  Dos cursos acadèmics

TITULACIÓ: Tècnic/a superior en integració social

SORTIDES PROFESSIONALS: Tècnic/a en programes de prevenció i inserció 
social, educador/a d'equipaments residencials de �pus diversos, 
treballador/a familiar, auxiliar de tutela, tècnic/a d'integració social, 
educador/a d'educació especial, monitor/a de persones amb discapacitat, 
tècnic/a de mobilitat bàsica, mediador/a ocupacional i/o laboral, 
mediador/a comunitària,  mediador/a intercultural ,  tècnic/a 
d'acompanyament laboral, monitor/a de rehabilitació psicosocial.

CFGS INTEGRACIÓ SOCIAL



Serveis socioculturals i a la comunitat

OFERTA FORMATIVA
CFGM Atenció a persones en situació de 
dependència
CFGS Educació infan�l
CFGS Integració social

DADES DEL CENTRE

INS RAMON MUNTANER

SEGUEIX-NOS 

Plaça de l'Ins�tut S/N
17600 Figueres

www.iesrm.net

PRESENTACIÓ
Som l'en�tat de referència per la Generalitat de Catalunya a la 
comarca de l'Alt Empordà en l'atenció a les persones amb 
discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental.

DADES DE L’ENTITAT

FUNDACIÓ ALTEM

SEGUEIX-NOS

iesrm_net

iesrm_net

ins�tut.ramon.
muntaner.figueres

Ins�tut Ramon Muntaner 
de Figueres

972 672 559  
ies.muntaner@gmail.com

Fundació Altem

972 525 416 
info@fundacioaltem.org

Carrer Itàlia, 46 
17600 Figueres

www.fundacioaltem.org

PRESENTACIÓ
La llar d'infants és la ins�tució que correspon al primer cicle de l'etapa d'educació infan�l i acull nens i nenes de 
0 a 3 anys. L'objec�u principal és facilitar el desenvolupament integral dels nens i les nenes, procurant que 
�nguin suficients oportunitats per a desenvolupar el més àmpliament possible les seves capacitats i col·laborar 
en la seva educació. Molts pares i mares desitgen que els seus fills gaudeixin des de ben aviat dels avantatges 
que els ofereix la llar d'infants per afavorir el seu desenvolupament. A més, esdevé un espai fonamental a l'hora 
d'oferir suport als pares i mares en la seva tasca com a primers educadors, on es construeix un pont de confiança 
entre pares i educadors que permet compar�r expecta�ves i projectes sobre l'educació dels infants. 

DADES DE L’ENTITAT

LLARS D'INFANTS MUNICIPALS DE FIGUERES 

972 032 200  
educacio@figueres.org

www.figueres.cat
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Centres educa�us i empreses

Centres educatius

Empreses

)
*

)
*

)
*

PRESENTACIÓ
L'Associació MIFAS es va fundar l'any 1979, quan un grup de 
persones van unir-se per ajuntar esforços i atendre les demandes i 
les necessitats de les persones que tenien una discapacitat �sica, 
orgànica i/o sensorial. Creada i ges�onada per persones amb 
discapacitat, mai hem perdut el nostre principal objec�u, treballar 
per assolir la plena inserció social i laboral de les persones del 
col·lec�u. La nostra missió és aconseguir la seva independència 
econòmica i la jus�cia social. Amb l'objec�u d'atendre les diferents 
demandes i necessitats del col·lec�u, MIFAS ha anat creixent i 
ampliant l'oferta de serveis.

DADES DE L’ENTITAT

GRUP MIFAS 

SEGUEIX-NOS

)
*

972 509 735  
cteixidor@mifas.com

C/Pla de l'Estany, 11  
17740 Vilafant

www.mifas.cat

grupmifas

grupmifas

grupmifas

fundacioaltem

PRESENTACIÓ
La Llar d'infants Orlina vetlla per oferir un ambient afec�u i tranquil, centrat en la vida 
quo�diana dels infants, les seves demandes, els seus interessos i les seves capacitats. 
L'infant com a protagonista podrà gaudir, jugar, descobrir, experimentar, crear, 
conèixer i créixer com a persona amb la confiança que serà reconegut, valorat i 
acompanyat en aquest camí.
Considerem l'infant capaç d'anar desenvolupant recursos per conèixer el seu propi 
cos i el món que l'envolta, per això ens proposem crear un espai viu, que provoqui 
interès, curiositat i expecta�va, respectant el propi ritme de cada infant.
Donem molta importància al vincle família i escola, per això anem proposant diferents 
jornades amb les famílies al llarg del curs.

DADES DE L’ENTITAT

LLARS D’INFANTS PERALADA

972 538 980 
llarinfantsorlina@peralada.cat

Avinguda de la Cons�tució
17491   Peralada

www.llarinfantsorlina.blogspot.com

)
*

PRESENTACIÓ
L'objecte social de Suara coopera�va és l'atenció a les persones en els àmbits 
social, salut,educació, treball, i tots aquells que es�guin relacionats a la millora de  
a qualitat de vida de les mateixes, mitjançant la prestació de serveis corresponents:
a. Serveis d'assistència i benestar social en l'àmbit residencial i no residencial de 
gent gran, persones amb discapacitat, infants i joves, jus�cia, persones sense llar, 
entre d'altres.
b. Serveis d'ensenyament: escoles bressol, primària, secundària, secundària 
t è c n i c a  i  p r o f e s s i o n a l ,  U E C s ,  f o r m a c i ó  d ' a d u l t s .
c. Serveis de salut: cures pal·lia�ves i serveis sociosanitaris a domicili
d. Serveis d'inserció sociolaboral.
e. Serveis estadís�cs i d'inves�gació econòmica i social, tals com serveis de 
concepció d'estudis, serveis de direcció d'estudis, serveis d'anàlisi d'estudis i 
serveis d'inves�gació social.

DADES DE L’ENTITAT

SUARA COOPERATIVA

SEGUEIX-NOS

suaracoop

932 547 690 
suara@suara.coop

Sancho de Ávila, 52-58, 1r
08018 Barcelona

www.suara.coop

)
*

suaracoop

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis capaciten per atendre les persones en situació 
de dependència, en l'àmbit domiciliari i ins�tucional, a fi de mantenir i 
millorar la seva qualitat de vida, fent ac�vitats assistencials, no sanitàries, 
psicosocials i de suport a la ges�ó domès�ca, i aplicant mesures i normes de 
prevenció i seguretat i derivant-les a altres serveis quan calgui.

CONTINGUTS: Organització de l'atenció a les persones en situació de 
dependència, destreses socials, caracterís�ques i necessitats de les 
persones en situació de dependència, atenció i suport psicosocial, suport a 
la comunicació, Suport domiciliari, atenció sanitària, atenció higiènica, 
teleassistència, primers auxilis, formació i orientació laboral, empresa i 
inicia�va emprenedora, anglès tècnic, síntesi, formació en centres de 
treball. 

DURADA: 2.000h  |  Dos cursos acadèmics

TITULACIÓ: Tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència

SORTIDES PROFESSIONALS: Assistent/a de persones en situació de 
dependència en ins�tucions i/o domicilis, governant/a i subgovernant/a de 
persones en situació de dependència en ins�tucions, auxiliar responsable 
de planta de residències de persones grans i persones, amb discapacitat, 
auxiliar d'ajuda a domicili, assistent/a d'atenció domiciliària, treballador/a 
familiar, auxiliar d'educació especial, assistent/a personal, teleoperador/a 
de teleassistència.

CFGM ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

“El camí pel teu futur”Oferta forma�va

Serveis socioculturals i a la comunitat

Oferta formativa

Comprèn funcions agrupades en quatre àrees: dinamització d'ac�vitats culturals i recrea�ves; atenció i integració social; ac�vitats 
educa�ves i de docència de la formació per a l'ocupació; i ac�vitats de neteja, assistència domès�ca i ges�ó de serveis funeraris.

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis postobligatoris capaciten dissenyar, posar en 
marxa i avaluar projectes i programes educa�us d'atenció a la infància en el 
primer cicle d'educació infan�l en l'àmbit formal, d'acord amb la proposta 
pedagògica elaborada per un mestre o mestra.

CONTINGUTS: Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social, 
didàc�ca de l'educació infan�l, autonomia personal i salut infan�l, joc 
infan�l i la seva metodologia, expressió i comunicació, desenvolupament 
cogni�u i motriu, desenvolupament socioafec�u, habilitats socials, primers 
auxilis, formació i orientació laboral, empresa i inicia�va emprenedora, 
projecte d'atenció a la infantesa, formació en centres de treball.

DURADA: 2.000h  |  Dos cursos acadèmics

TITULACIÓ: Tècnic/a superior en educació infan�l

SORTIDES PROFESSIONALS: Educador/a infan�l en el primer cicle 
d'educació infan�l, sota la supervisió d'un/a mestre/a, educador/a en 
ins�tucions i/o en programes específics de treball amb infants de 0 a 6 anys 
en situació de risc social, educador/a en programes o ac�vitats d'oci i temps 
lliure infan�l: ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educa�us, 
etc. 

CFGS EDUCACIÓ INFANTIL

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis capaciten per programar, organitzar, 
implementar i avaluar les intervencions d'integració social aplicant 
estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d'oportunitats, 
actuant en tot moment amb una ac�tud de respecte cap a les persones 
des�natàries i garan�nt la creació d'entorns segurs tant per a les persones 
des�natàries com per al professional.

CONTINGUTS: Context de la intervenció social, inserció sociolaboral, 
atenció a les unitats de convivència, mediació comunitària, suport a la 
intervenció educa�va, promoció de l'autonomia personal, sistemes 
augmenta�us i alterna�us de comunicació, metodologia de la intervenció 
social, primers auxilis, habilitats socials, formació i orientació laboral, 
empresa i inicia�va emprenedora, projecte d'integració social, formació en 
centres de treball.

DURADA: 2.000h  |  Dos cursos acadèmics

TITULACIÓ: Tècnic/a superior en integració social

SORTIDES PROFESSIONALS: Tècnic/a en programes de prevenció i inserció 
social, educador/a d'equipaments residencials de �pus diversos, 
treballador/a familiar, auxiliar de tutela, tècnic/a d'integració social, 
educador/a d'educació especial, monitor/a de persones amb discapacitat, 
tècnic/a de mobilitat bàsica, mediador/a ocupacional i/o laboral, 
mediador/a comunitària,  mediador/a intercultural ,  tècnic/a 
d'acompanyament laboral, monitor/a de rehabilitació psicosocial.

CFGS INTEGRACIÓ SOCIAL



Transport i manteniment de vehicles

OFERTA FORMATIVA
PFI Auxiliar de manteniment i reparació de vehicles 
lleugers
CFGM Carrosseria
CFGM Electromecànica de vehicles automòbils
CFGS Automoció

DADES DEL CENTRE

CENTRE TÈCNIC D'AUTOMOCIÓ

SEGUEIX-NOS 

972 505 498  
       cta@escolatecnicagirona.com
 Pol. Clos de fires C/ Garrigàs, 

nau nº1   17600  Figueres

www.escolatecnicagirona.com

Escola Tecnica Girona i CTA 

Cta_escola

ETGRacing

Escola Tecnica Girona
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Centres educa�us i empreses

Centres educatius

Empreses

PRESENTACIÓ
Garatge Sala S.A. vàrem iniciar el camí a començaments dels anys setanta, i des de llavors 
hem anat ampliant la nostra oferta de vehicles i serveis. Actualment som el concessionari 
oficial de les marques Fiat, Alfa Romeo, Abarth, Jeep i Fiat Professional, l que ens permet 
tenir un públic molt ampli i amb diferents necessitats, per això els nostres professionals 
tenen un coneixement molt ampli de totes les opcions que el mercat de l'automoció pot 
presentar avui dia. La venda de vehicles és una part molt important del nostre 
concessionari, com també ho és el servei tècnic de taller que oferim, en el qual hi 
aboquem molt esforços amb la contractació de personal qualificat, a qui oferim formació 
constant, i amb l'equipació de les darreres tecnologies. 

DADES DE L’EMPRESA

GARATGE SALA

SEGUEIX-NOS

Garatge Sala 

Garatge Sala 

www.garatgesala.com

972 502 077  
Ctra. N-II, km1,5   17771 
Sta. Llogaia d'Àlguema

PRESENTACIÓ
Rieju S.A. és una amb seu a Figueres dedicada a la fabricació de motocicletes. El seu 
producte principal són les motocicletes de pe�ta i gran cilindrada (entre 49 i 500 cc) 
des�nades a l'oci i inclús a la compe�ció. Amb més de 80 anys d'història és la única 
empresa de motocicletes amb capital 100% espanyol. Exporta el 85% de la seva producció 
a mercats internacionals com són França, Àustria, Finlandia i fins i als Estats Units, 
Bermudas i Nova Caledonia. L'any 2022 va batre el rècord de producció amb un total de 
22.233 motocicletes.

DADES DE L’EMPRESA

RIEJU

972 500 850
 
laboral@riejumoto.com

Carrer Borrassà, 41
17600 Figueres

)
*

)

)
*

PRESENTACIÓ
A Oliva Motor Girona ens dediquem a la venda i reparació de vehicles, especialitzats en 
BMW. Com a concessionari cer�ficat BMW comptem amb experts formats especialment 
en vehicles d'aquesta marca. A Oliva Motor Girona trobaràs una secció dedicada a 
aquests models, on podràs descobrir els nostres vehicles i conèixer tots els detalls. 
També tenim taller mecànic propi i taller de carrosseria, posant a la teva disposició tota la 
tecnologia i experiència en el sector. 

DADES DE L’EMPRESA

OLIVA MOTOR

SEGUEIX-NOS

OlivaMotorGirona

Oliva Motor Girona

olivamotorgirona

972 246 263  
igali@olivamotorgirona.
net.bmw.es

C/ de Lingen s/n 
17190 Salt

www.olivamotorgirona.
concesionariobmw.es

)
*

PRESENTACIÓ
Som Motor Service, i oferim servei de taller per a vehicles tant u�litaris com a 
industrials, assistència en carretera 24h amb vehicle de subs�tució, preparació de 
vehicles u�litaris de principi a fi. Venda de cotxes mul�marca
Motor Service és pioner en el diagnòs�c de sistemes d'injecció a la província de Girona, 
oferint als seus clients un equip de professionals qualificats i la tecnologia necessària 
per a la comprovació i reparació de sistemes d'injecció.
- Diagnòs�c de vehicles, diagnòs�c, reparació i canvi estàndard d'injectors, 
comprovació i reparació de bombes injectores de tot �pus, sistemes de diagnosi per 
motoritzacions nàu�ques, servei de recollida.

DADES DE L’EMPRESA

MOTOR SERVICE

SEGUEIX-NOS

motorservice2015

motorservice_taller

972 527 150
 
info@motorservice2015.es

Carrer del Romaní, 12
17771 Santa Llogaia d'Àlguema

www.motorservice2015.es

)
*

PRESENTACIÓ
Interfren està situat en una zona de molta visibilitat, concretament a l'avinguda Salvador 
Dalí de Figueres. Des de fa més de 30 anys Interfren és el concessionari oficial de Citroën 
a Figueres, a la comarca de l'Alt Empordà i un punt de referència per als clients que volen 
adquirir un vehicle Citroën al millor preu.
Al nostre concessionari tenim una àmplia selecció de vehicles de tot �pus que sa�sfan les 
necessitats dels clients. De fet, sovint adaptem la imatge i l'exposició de vehicles per 
mantenir-vos informats de les darreres novetats de Citroën.
A Interfren, concessionari oficial de Citroën a Figueres, trobareu el vostre vehicle a un 
preu immillorable. A més, el nostre equip us atendrà de forma personalitzada perquè el 
més important per a nosaltres és la vostra sa�sfacció i la confiança que dipositeu en 
nosaltres per a la compra del vostre vehicle.

DADES DE L’EMPRESA

CITROEN

SEGUEIX-NOS

InterfrenConcessionari

interfrenconcessionari

972 675 161

Avinguda Salvador Dalí, 34 
17600 Figueres

www.interfren.com

)

PRESENTACIÓ
Servitrucks és concessionari oficial de BMC Trucks a la província de Girona. Gràcies al 
nostre complet assessorament podreu trobar el vehicle que més s'adap� a les vostres 
necessitats i amb les millors condicions de mercat.
BMC Servitrucks disposa de serveis integrals orientats a garan�r la mobilitat dels camions 
dels nostres clients, comptant amb unes grans i qualificades instal·lacions a Vilamalla, al 
costat de Figueres.
La nostra situació estratègica a peu de les principals rutes del transport, juntament amb el 
servei que oferim als nostres clients, ens ha conver�t en un referent obligat dels 
transpor�stes habituals que transiten per Catalunya.

DADES DE L’EMPRESA

SERVITRUCKS

972 525 403
 
comercial.vilamalla@servitrucks.es

Carrer Ponent, 10, Pol. Ind
17469 El Pont del Príncep

)
*

SEGUEIX-NOS

RIEJUOFFICIAL

rieju_oficial

Rieju Motocicletas España

Rieju official

www.rieju.com

 
info@interfren.com*

CitroenEspana

SEGUEIX-NOS

servitrucks

servitrucks_2014

servitrucksvilamalla1587

www.servitrucks.es

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions auxiliars de 
manteniment electromecànic i de carrosseria de vehicles lleugers.

CONTINGUTS: Mecanització i soldadura, electricitat del vehicle, mecànica del vehicle, 
operacions auxiliars de preparació de super�cies, projecte integrat, formació bàsica 
en prevenció de riscos laborals, formació pràc�ca en empreses, estratègies i eines de 
comunicació, entorn social i territorial, estratègies i eines matemà�ques, 
incorporació al món professional.

DURADA: 1.000h  |  Un curs acadèmic
TITULACIÓ: Auxiliar de manteniment en electromecànica de vehicles

SORTIDES PROFESSIONALS: Ajudant en l'àrea de carrosseria, auxiliar de magatzem de 
recanvis, ajudant en l'àrea d'electromecànica, operari/a de taller de mecànica ràpida.

PFI AUXILIAR DE REPARACIÓ I MANTENIMENT DE VEHICLES LLEUGERS

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis capaciten per reparar i muntar accessoris del vehicle i 
transformar-ne la carrosseria, el bas�dor, la cabina i els equips. 

CONTINGUTS: Elements amovibles, metàl·lics, sintè�cs i fixos; igualació i preparació 
de super�cies; elements estructurals; embelliment de super�cies, personalització i 
decoració de vehicles; mecanitzat bàsic; formació i orientació laboral; empresa i 
inicia�va emprenedora, anglès; síntesi; formació en centres de treball. 

DURADA: 2.000h  |  Dos cursos acadèmics
TITULACIÓ: Tècnic/a en carrosseria

SORTIDES PROFESSIONALS: Planxista, reparador/a de carrosseries de vehicles, 
instal·lador/a de vidres i muntador/a d'accessoris, pintor/a de carrosseries de 
vehicles. 

CFGM CARROSSERIA

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis postobligatoris capaciten per realitzar operacions de 
manteniment, muntatge d'accessoris i transformacions a les àrees de mecànica, 
hidràulica, pneumà�ca i electricitat del sector d'automoció.

CONTINGUTS: Motors, sistemes auxiliars del motor, circuits de fluids, suspensió i 
direcció, sistemes de transmissió i frenada, sistemes de càrrega i arrencada, circuits 
elèctrics auxiliars del vehicle, sistemes de seguretat i confortabilitat, mecanitzat 
bàsic, formació i orientació laboral, empresa i inicia�va emprenedora, anglès tècnic, 
síntesi, formació en centres de treball.

DURADA: 2.000h  |  Dos cursos acadèmics
TITULACIÓ: Tècnic/a en electromecànica de vehicles automòbils

SORTIDES PROFESSIONALS: Reparador/a de sistemes pneumà�cs i hidràulics, de 
sistemes de transmissió i frens, de sistemes de direcció i suspensió; operari/ària d'itv, 
d'empreses dedicades a la fabricació de recanvis; instal·lador/a d'accessoris a 
vehicles; electromecànic/a de motocicletes, venedor/a, distribuïdor/a de recanvis i 
d'equips.

CFGM ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES AUTOMÒBILS

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis postobligatoris capaciten per organitzar, programar i 
supervisar l'execució de les operacions de manteniment i la seva logís�ca en el sector 
d'automoció, amb l'orientació a vehicles industrials diagnos�cant avaries en casos 
complexos.

CONTINGUTS: Sistemes elèctrics de seguretat i confortabilitat, i de transmissió de 
forces i trens de rodatge, motors tèrmics i els seus sistemes auxiliars, elements 
amovibles i fixos no estructurals, tractament i recobriment de super�cies, estructures 
dels vehicles, ges�ó i logís�ca del manteniment de vehicles, tècniques de 
comunicació i de relacions, formació i orientació laboral, empresa i inicia�va 
emprenedora, projecte en automoció, formació en centres de treball.

DURADA: 2.000h  |  Dos cursos acadèmics
TITULACIÓ: Tècnic/a superior en automoció

SORTIDES PROFESSIONALS: Tècnic/a receptor/a i reparador/a de vehicles, mecànic/a 
de vehicles industrials, encarregat/da de taller o de seccions de vehicles industrials, 
taxador/a de vehicles. 

CFGS AUTOMOCIÓ

“El camí pel teu futur”Oferta forma�va

Transport i manteniment de vehicles

Oferta formativa

Aeronàu�ca, nàu�ca, ferrocarril i cable, automoció i conducció de vehicles per carretera són els àmbits de desenvolupament professional 
vinculats a aquesta família.

DURADA:  650h 

ESPECIALITZACIÓ EN MANTENIMENT I SEGURETAT EN SISTEMES DE VEHICLES HÍBRIDS I ELÈCTRICS

OBJECTIUS: Aquests cursos d'especialització són un complement per aquells que ja disposen d'un �tol d'FP i volen especialitzar-se, en aquest cas , en un 
segment de l'automòbil en ple auge, englobant-se en un pla de modernització de la formació professional que busca ampliar la formació. Aquest curs 
prepara per l'organització, planificació, diagnòs�c d'averies i supervisió d'operacions de manteniment i la seva logís�ca per a vehicles híbrids i elèctrics.

OFERTA FORMATIVA
CFGM Electromecànica de vehicles automòbils
CFGS Automoció
Especialització en manteniment i seguretat en 
sistemes de vehicles híbrids i elèctrics

DADES DEL CENTRE

INS NARCÍS MONTURIOL

SEGUEIX-NOS 

972 671 604  
iesmonturiol@xtec.cat 

C. del Compositor Joaquim 
Serra, 30     17600 Figueres

www.iesmonturiol.net

insMonturiol

ins_monturiol

INSMonturiolFIG

INS Monturiol

Centres educatius

)
*

PRESENTACIÓ
Moven�s Sarfa és una de les ins�tucions més emblemà�ques de Palafrugell i un símbol 
del transport públic a les comarques gironines. Fundada el 9 de setembre de 1921 i amb 
seu a Palafrugell es dedica al transport de viatgers per carretera a la zona de la Costa Brava 
fins al seu enllaç amb la ciutat de Barcelona i els Aeroports del Prat i Girona | Costa Brava, i 
a realitzar qualsevol servei discrecional amb circuits per tota Europa. Sarfa està 
considerada una de les empreses més an�gues de Catalunya i una de les principals dins del 
sector del transport. L'any 2000 va passar a formar part de Moven�s.

DADES DE L’EMPRESA

MOVENTIS SARFA

902 302 025)
SEGUEIX-NOS

www.moven�s.es/ca/Marcas/moven�s-sarfa

moven�sbus



Transport i manteniment de vehicles

OFERTA FORMATIVA
PFI Auxiliar de manteniment i reparació de vehicles 
lleugers
CFGM Carrosseria
CFGM Electromecànica de vehicles automòbils
CFGS Automoció

DADES DEL CENTRE

CENTRE TÈCNIC D'AUTOMOCIÓ

SEGUEIX-NOS 

972 505 498  
       cta@escolatecnicagirona.com
 Pol. Clos de fires C/ Garrigàs, 

nau nº1   17600  Figueres

www.escolatecnicagirona.com

Escola Tecnica Girona i CTA 

Cta_escola

ETGRacing

Escola Tecnica Girona

33
Centres educa�us i empreses

Centres educatius

Empreses

PRESENTACIÓ
Garatge Sala S.A. vàrem iniciar el camí a començaments dels anys setanta, i des de llavors 
hem anat ampliant la nostra oferta de vehicles i serveis. Actualment som el concessionari 
oficial de les marques Fiat, Alfa Romeo, Abarth, Jeep i Fiat Professional, l que ens permet 
tenir un públic molt ampli i amb diferents necessitats, per això els nostres professionals 
tenen un coneixement molt ampli de totes les opcions que el mercat de l'automoció pot 
presentar avui dia. La venda de vehicles és una part molt important del nostre 
concessionari, com també ho és el servei tècnic de taller que oferim, en el qual hi 
aboquem molt esforços amb la contractació de personal qualificat, a qui oferim formació 
constant, i amb l'equipació de les darreres tecnologies. 

DADES DE L’EMPRESA

GARATGE SALA

SEGUEIX-NOS

Garatge Sala 

Garatge Sala 

www.garatgesala.com

972 502 077  
Ctra. N-II, km1,5   17771 
Sta. Llogaia d'Àlguema

PRESENTACIÓ
Rieju S.A. és una amb seu a Figueres dedicada a la fabricació de motocicletes. El seu 
producte principal són les motocicletes de pe�ta i gran cilindrada (entre 49 i 500 cc) 
des�nades a l'oci i inclús a la compe�ció. Amb més de 80 anys d'història és la única 
empresa de motocicletes amb capital 100% espanyol. Exporta el 85% de la seva producció 
a mercats internacionals com són França, Àustria, Finlandia i fins i als Estats Units, 
Bermudas i Nova Caledonia. L'any 2022 va batre el rècord de producció amb un total de 
22.233 motocicletes.

DADES DE L’EMPRESA

RIEJU

972 500 850
 
laboral@riejumoto.com

Carrer Borrassà, 41
17600 Figueres

)
*

)

)
*

PRESENTACIÓ
A Oliva Motor Girona ens dediquem a la venda i reparació de vehicles, especialitzats en 
BMW. Com a concessionari cer�ficat BMW comptem amb experts formats especialment 
en vehicles d'aquesta marca. A Oliva Motor Girona trobaràs una secció dedicada a 
aquests models, on podràs descobrir els nostres vehicles i conèixer tots els detalls. 
També tenim taller mecànic propi i taller de carrosseria, posant a la teva disposició tota la 
tecnologia i experiència en el sector. 

DADES DE L’EMPRESA

OLIVA MOTOR

SEGUEIX-NOS

OlivaMotorGirona

Oliva Motor Girona

olivamotorgirona

972 246 263  
igali@olivamotorgirona.
net.bmw.es

C/ de Lingen s/n 
17190 Salt

www.olivamotorgirona.
concesionariobmw.es

)
*

PRESENTACIÓ
Som Motor Service, i oferim servei de taller per a vehicles tant u�litaris com a 
industrials, assistència en carretera 24h amb vehicle de subs�tució, preparació de 
vehicles u�litaris de principi a fi. Venda de cotxes mul�marca
Motor Service és pioner en el diagnòs�c de sistemes d'injecció a la província de Girona, 
oferint als seus clients un equip de professionals qualificats i la tecnologia necessària 
per a la comprovació i reparació de sistemes d'injecció.
- Diagnòs�c de vehicles, diagnòs�c, reparació i canvi estàndard d'injectors, 
comprovació i reparació de bombes injectores de tot �pus, sistemes de diagnosi per 
motoritzacions nàu�ques, servei de recollida.

DADES DE L’EMPRESA

MOTOR SERVICE

SEGUEIX-NOS

motorservice2015

motorservice_taller

972 527 150
 
info@motorservice2015.es

Carrer del Romaní, 12
17771 Santa Llogaia d'Àlguema

www.motorservice2015.es

)
*

PRESENTACIÓ
Interfren està situat en una zona de molta visibilitat, concretament a l'avinguda Salvador 
Dalí de Figueres. Des de fa més de 30 anys Interfren és el concessionari oficial de Citroën 
a Figueres, a la comarca de l'Alt Empordà i un punt de referència per als clients que volen 
adquirir un vehicle Citroën al millor preu.
Al nostre concessionari tenim una àmplia selecció de vehicles de tot �pus que sa�sfan les 
necessitats dels clients. De fet, sovint adaptem la imatge i l'exposició de vehicles per 
mantenir-vos informats de les darreres novetats de Citroën.
A Interfren, concessionari oficial de Citroën a Figueres, trobareu el vostre vehicle a un 
preu immillorable. A més, el nostre equip us atendrà de forma personalitzada perquè el 
més important per a nosaltres és la vostra sa�sfacció i la confiança que dipositeu en 
nosaltres per a la compra del vostre vehicle.

DADES DE L’EMPRESA

CITROEN

SEGUEIX-NOS

InterfrenConcessionari

interfrenconcessionari

972 675 161

Avinguda Salvador Dalí, 34 
17600 Figueres

www.interfren.com

)

PRESENTACIÓ
Servitrucks és concessionari oficial de BMC Trucks a la província de Girona. Gràcies al 
nostre complet assessorament podreu trobar el vehicle que més s'adap� a les vostres 
necessitats i amb les millors condicions de mercat.
BMC Servitrucks disposa de serveis integrals orientats a garan�r la mobilitat dels camions 
dels nostres clients, comptant amb unes grans i qualificades instal·lacions a Vilamalla, al 
costat de Figueres.
La nostra situació estratègica a peu de les principals rutes del transport, juntament amb el 
servei que oferim als nostres clients, ens ha conver�t en un referent obligat dels 
transpor�stes habituals que transiten per Catalunya.

DADES DE L’EMPRESA

SERVITRUCKS

972 525 403
 
comercial.vilamalla@servitrucks.es

Carrer Ponent, 10, Pol. Ind
17469 El Pont del Príncep

)
*

SEGUEIX-NOS

RIEJUOFFICIAL

rieju_oficial

Rieju Motocicletas España

Rieju official

www.rieju.com

 
info@interfren.com*

CitroenEspana

SEGUEIX-NOS

servitrucks

servitrucks_2014

servitrucksvilamalla1587

www.servitrucks.es

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions auxiliars de 
manteniment electromecànic i de carrosseria de vehicles lleugers.

CONTINGUTS: Mecanització i soldadura, electricitat del vehicle, mecànica del vehicle, 
operacions auxiliars de preparació de super�cies, projecte integrat, formació bàsica 
en prevenció de riscos laborals, formació pràc�ca en empreses, estratègies i eines de 
comunicació, entorn social i territorial, estratègies i eines matemà�ques, 
incorporació al món professional.

DURADA: 1.000h  |  Un curs acadèmic
TITULACIÓ: Auxiliar de manteniment en electromecànica de vehicles

SORTIDES PROFESSIONALS: Ajudant en l'àrea de carrosseria, auxiliar de magatzem de 
recanvis, ajudant en l'àrea d'electromecànica, operari/a de taller de mecànica ràpida.

PFI AUXILIAR DE REPARACIÓ I MANTENIMENT DE VEHICLES LLEUGERS

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis capaciten per reparar i muntar accessoris del vehicle i 
transformar-ne la carrosseria, el bas�dor, la cabina i els equips. 

CONTINGUTS: Elements amovibles, metàl·lics, sintè�cs i fixos; igualació i preparació 
de super�cies; elements estructurals; embelliment de super�cies, personalització i 
decoració de vehicles; mecanitzat bàsic; formació i orientació laboral; empresa i 
inicia�va emprenedora, anglès; síntesi; formació en centres de treball. 

DURADA: 2.000h  |  Dos cursos acadèmics
TITULACIÓ: Tècnic/a en carrosseria

SORTIDES PROFESSIONALS: Planxista, reparador/a de carrosseries de vehicles, 
instal·lador/a de vidres i muntador/a d'accessoris, pintor/a de carrosseries de 
vehicles. 

CFGM CARROSSERIA

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis postobligatoris capaciten per realitzar operacions de 
manteniment, muntatge d'accessoris i transformacions a les àrees de mecànica, 
hidràulica, pneumà�ca i electricitat del sector d'automoció.

CONTINGUTS: Motors, sistemes auxiliars del motor, circuits de fluids, suspensió i 
direcció, sistemes de transmissió i frenada, sistemes de càrrega i arrencada, circuits 
elèctrics auxiliars del vehicle, sistemes de seguretat i confortabilitat, mecanitzat 
bàsic, formació i orientació laboral, empresa i inicia�va emprenedora, anglès tècnic, 
síntesi, formació en centres de treball.

DURADA: 2.000h  |  Dos cursos acadèmics
TITULACIÓ: Tècnic/a en electromecànica de vehicles automòbils

SORTIDES PROFESSIONALS: Reparador/a de sistemes pneumà�cs i hidràulics, de 
sistemes de transmissió i frens, de sistemes de direcció i suspensió; operari/ària d'itv, 
d'empreses dedicades a la fabricació de recanvis; instal·lador/a d'accessoris a 
vehicles; electromecànic/a de motocicletes, venedor/a, distribuïdor/a de recanvis i 
d'equips.

CFGM ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES AUTOMÒBILS

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis postobligatoris capaciten per organitzar, programar i 
supervisar l'execució de les operacions de manteniment i la seva logís�ca en el sector 
d'automoció, amb l'orientació a vehicles industrials diagnos�cant avaries en casos 
complexos.

CONTINGUTS: Sistemes elèctrics de seguretat i confortabilitat, i de transmissió de 
forces i trens de rodatge, motors tèrmics i els seus sistemes auxiliars, elements 
amovibles i fixos no estructurals, tractament i recobriment de super�cies, estructures 
dels vehicles, ges�ó i logís�ca del manteniment de vehicles, tècniques de 
comunicació i de relacions, formació i orientació laboral, empresa i inicia�va 
emprenedora, projecte en automoció, formació en centres de treball.

DURADA: 2.000h  |  Dos cursos acadèmics
TITULACIÓ: Tècnic/a superior en automoció

SORTIDES PROFESSIONALS: Tècnic/a receptor/a i reparador/a de vehicles, mecànic/a 
de vehicles industrials, encarregat/da de taller o de seccions de vehicles industrials, 
taxador/a de vehicles. 

CFGS AUTOMOCIÓ

“El camí pel teu futur”Oferta forma�va

Transport i manteniment de vehicles

Oferta formativa

Aeronàu�ca, nàu�ca, ferrocarril i cable, automoció i conducció de vehicles per carretera són els àmbits de desenvolupament professional 
vinculats a aquesta família.

DURADA:  650h 

ESPECIALITZACIÓ EN MANTENIMENT I SEGURETAT EN SISTEMES DE VEHICLES HÍBRIDS I ELÈCTRICS

OBJECTIUS: Aquests cursos d'especialització són un complement per aquells que ja disposen d'un �tol d'FP i volen especialitzar-se, en aquest cas , en un 
segment de l'automòbil en ple auge, englobant-se en un pla de modernització de la formació professional que busca ampliar la formació. Aquest curs 
prepara per l'organització, planificació, diagnòs�c d'averies i supervisió d'operacions de manteniment i la seva logís�ca per a vehicles híbrids i elèctrics.

OFERTA FORMATIVA
CFGM Electromecànica de vehicles automòbils
CFGS Automoció
Especialització en manteniment i seguretat en 
sistemes de vehicles híbrids i elèctrics

DADES DEL CENTRE

INS NARCÍS MONTURIOL

SEGUEIX-NOS 

972 671 604  
iesmonturiol@xtec.cat 

C. del Compositor Joaquim 
Serra, 30     17600 Figueres

www.iesmonturiol.net

insMonturiol

ins_monturiol

INSMonturiolFIG

INS Monturiol

Centres educatius

)
*

PRESENTACIÓ
Moven�s Sarfa és una de les ins�tucions més emblemà�ques de Palafrugell i un símbol 
del transport públic a les comarques gironines. Fundada el 9 de setembre de 1921 i amb 
seu a Palafrugell es dedica al transport de viatgers per carretera a la zona de la Costa Brava 
fins al seu enllaç amb la ciutat de Barcelona i els Aeroports del Prat i Girona | Costa Brava, i 
a realitzar qualsevol servei discrecional amb circuits per tota Europa. Sarfa està 
considerada una de les empreses més an�gues de Catalunya i una de les principals dins del 
sector del transport. L'any 2000 va passar a formar part de Moven�s.

DADES DE L’EMPRESA

MOVENTIS SARFA

902 302 025)
SEGUEIX-NOS

www.moven�s.es/ca/Marcas/moven�s-sarfa

moven�sbus
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Centres educa�us i empreses

Centres educatius

Empreses

OFERTA FORMATIVA
CFGM Manteniment d'embarcacions d'esbarjo

DADES DEL CENTRE

INSTITUT CASTELLÓ D'EMPÚRIES

SEGUEIX-NOS 

972 250 768  
      escolanau�cacastello@gmail.com
 Carrer Rentador, 6 

17486 Castelló d'Empúries

www.inscastellodempuries.cat

escolanau�cacastello 

Escola Nàu�ca INS Castelló 
d'Empúries

)
*

PRESENTACIÓ
A Nortec ens dediquem a la instal·lació d'equips electrònics a les 
embarcacions (pilots automà�cs, GPS, sondes, ràdios, etc).

DADES DE L’EMPRESA

NORTEC MARINE 

972 257 680 | 696 087 166
 
admin@nortecmarine.es

Port Espor�u local 9 
17480 Roses

)
*

PRESENTACIÓ
Probrava Group ofereix als seus clients el més complet i eficient tracte, a 
través d'una completa oferta de serveis i productes adequats a les seves 
necessitats. Una oferta que inclou els millors  iots i embarcacions del 
mercat i uns serveis exclusius, amb l'objec�u que els clients gaudeixin al 
màxim dels seus dies de navegació. La nostra empresa ha venut amb 
enorme èxit durant els úl�ms anys diverses de les marques líders de la 
indústria nàu�ca mundial a clients de diversos països, i disposa d'una 
àmplia xarxa de distribució, un equip humà de gran experiència i una 
trajectòria àmpliament reconeguda en el sector nàu�c.

DADES DE L’EMPRESA

PROBRAVA

SEGUEIX-NOS

probravagroup

probravagroup

probravagroup

972 450 877
 
info@probrava.com

Ctra Figueres a Roses km 34,3
17486 Castelló d'Empúries

www.probrava.com

)
*

“El camí pel teu futur”Oferta forma�va

Transport i manteniment de vehicles - Manteniment d’embarcacions d’esbarjo

Oferta formativa

Aeronàu�ca, nàu�ca, ferrocarril i cable, automoció i conducció de vehicles per carretera són els àmbits de desenvolupament professional 
vinculats a aquesta família.

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis postobligatoris capaciten per mantenir en bon estat, ús 
i funcionament el casc, les estructures, els elements i els sistemes que conformen les 
embarcacions d'esbarjo.

CONTINGUTS: Manteniment d'instal·lacions i màquines elèctriques en vaixells i 
embarcacions, del sistema de propulsió i equips auxiliars, de sistemes de refrigeració 
de clima�tzació, de super�cies i elements de materials compostos, d'instal·lacions 
d'equips electrònics i informà�cs, d'aparells, de cobertes de fusta; tractaments 
superficials i pintada; adaptació i reparació de mobiliari; mecanització bàsica; 
preparació d'embarcacions d'esbarjo per a treballs de manteniment; anglès; 
formació i orientació laboral, empresa i inicia�va emprenedora, síntesi, formació en 
centres de treball.

DURADA: 2.000h  |  Dos cursos acadèmics
TITULACIÓ: Tècnic/a en manteniment d'embarcacions d'esbarjo

SORTIDES PROFESSIONALS: Mantenidor/a generalista d'embarcacions d'esbarjo. 

CFGM MANTENIMENT D'EMBARCACIONS D'ESBARJO
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Centres educa�us i empreses

Centres educatius

Empreses

OFERTA FORMATIVA
CFGM Manteniment d'embarcacions d'esbarjo

DADES DEL CENTRE

INSTITUT CASTELLÓ D'EMPÚRIES

SEGUEIX-NOS 

972 250 768  
      escolanau�cacastello@gmail.com
 Carrer Rentador, 6 

17486 Castelló d'Empúries

www.inscastellodempuries.cat

escolanau�cacastello 

Escola Nàu�ca INS Castelló 
d'Empúries

)
*

PRESENTACIÓ
A Nortec ens dediquem a la instal·lació d'equips electrònics a les 
embarcacions (pilots automà�cs, GPS, sondes, ràdios, etc).

DADES DE L’EMPRESA

NORTEC MARINE 

972 257 680 | 696 087 166
 
admin@nortecmarine.es

Port Espor�u local 9 
17480 Roses

)
*

PRESENTACIÓ
Probrava Group ofereix als seus clients el més complet i eficient tracte, a 
través d'una completa oferta de serveis i productes adequats a les seves 
necessitats. Una oferta que inclou els millors  iots i embarcacions del 
mercat i uns serveis exclusius, amb l'objec�u que els clients gaudeixin al 
màxim dels seus dies de navegació. La nostra empresa ha venut amb 
enorme èxit durant els úl�ms anys diverses de les marques líders de la 
indústria nàu�ca mundial a clients de diversos països, i disposa d'una 
àmplia xarxa de distribució, un equip humà de gran experiència i una 
trajectòria àmpliament reconeguda en el sector nàu�c.

DADES DE L’EMPRESA

PROBRAVA

SEGUEIX-NOS

probravagroup

probravagroup

probravagroup

972 450 877
 
info@probrava.com

Ctra Figueres a Roses km 34,3
17486 Castelló d'Empúries

www.probrava.com

)
*

“El camí pel teu futur”Oferta forma�va

Transport i manteniment de vehicles - Manteniment d’embarcacions d’esbarjo

Oferta formativa

Aeronàu�ca, nàu�ca, ferrocarril i cable, automoció i conducció de vehicles per carretera són els àmbits de desenvolupament professional 
vinculats a aquesta família.

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis postobligatoris capaciten per mantenir en bon estat, ús 
i funcionament el casc, les estructures, els elements i els sistemes que conformen les 
embarcacions d'esbarjo.

CONTINGUTS: Manteniment d'instal·lacions i màquines elèctriques en vaixells i 
embarcacions, del sistema de propulsió i equips auxiliars, de sistemes de refrigeració 
de clima�tzació, de super�cies i elements de materials compostos, d'instal·lacions 
d'equips electrònics i informà�cs, d'aparells, de cobertes de fusta; tractaments 
superficials i pintada; adaptació i reparació de mobiliari; mecanització bàsica; 
preparació d'embarcacions d'esbarjo per a treballs de manteniment; anglès; 
formació i orientació laboral, empresa i inicia�va emprenedora, síntesi, formació en 
centres de treball.

DURADA: 2.000h  |  Dos cursos acadèmics
TITULACIÓ: Tècnic/a en manteniment d'embarcacions d'esbarjo

SORTIDES PROFESSIONALS: Mantenidor/a generalista d'embarcacions d'esbarjo. 

CFGM MANTENIMENT D'EMBARCACIONS D'ESBARJO



Marítimopesquera

 
e3008493@xtec.cat
 C/ Mediterrani, 2
43860 L'Ametlla de Mar

www.agora.xtec.cat/iesnau�ca/

977 457 775 

OFERTA FORMATIVA
CFGM Manteniment i Control de la Maquinària de Vaixells i 
Embarcacions
CFGM Navegació i Pesca de Litoral
CFGM Operacions Subaquà�ques i Hiperbàriques
CFGS Organització del Manteniment de la Maquinària de Vaixells 
i Embarcacions
CFGS Transport Marí�m i Pesca d'Altura

DADES DEL CENTRE

ESCOLA DE CAPACITACIÓ NAUTICOPESQUERA DE CATALUNYA

SEGUEIX-NOS 

PRESENTACIÓ
La Federació Territorial de Confraries de Girona representa les onze 
confraries de la demarcació, banyades per la Costa Brava. Els òrgans 
rectors són la junta general, el comitè execu�u i el president, i 
treballen de la mà per coordinar, ges�onar, representar i defensar els 
interessos socio-econòmics de les confraries que l'integren.
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DADES DE L’EMPRESA SEGUEIX-NOS

confrariespescadors972 256 291   
federaciogirona@confrariespescadors.cat

Carrer del Moll Comercial, s/n 
17480    ROSES

www.confrariespescadors.cat

)
*

Oferta formativa

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis capaciten per organitzar i supervisar els 
treballs de manteniment de maquinària de vaixells i embarcacions, a par�r 
de la informació tècnica, així com organitzar el servei de manteniment en 
embarcacions a terra. Organitzar i realitzar les guàrdies de màquines.

CONTINGUTS: Materials en fusteria i moble, solucions construc�ves, 
organització del manteniment de planta propulsora i maquinària auxiliar de 
vaixells, organització del manteniment en sec de vaixells i embarcacions i 
muntatge de motors tèrmics, programació i manteniment d'automa�smes 
hidràulics i pneumà�cs en vaixells i embarcacions, organització del 
manteniment i muntatge d'instal·lacions i sistemes elèctrics de vaixells i 
embarcacions, organització del manteniment i muntatge d'instal·lacions 
frigorífiques i sistemes de clima�tzació de vaixells i embarcacions, 
planificació del manteniment de maquinària de vaixells i embarcacions, 
organització de la guàrdia de màquines, anglès, control de les emergències, 
organització de l'assistència sanitària a bord, formació i orientació laboral, 
empresa i inicia�va emprenedora, projecte d'organització del manteniment 
de maquinària de vaixells i embarcacions, formació en centres de treball, 
construcció naval i teoria del vaixell.

DURADA: 2.000h  |  Dos cursos acadèmics

TITULACIÓ: Tècnic/a superior en organització del manteniment de la 
maquinària de vaixells i embarcacions

SORTIDES PROFESSIONALS:  Cap de màquines, oficial/a de màquines o 
primer/a oficial/a de màquines, inspector/a en empreses pesqueres, cap 
d'equip, cap de taller, pèrit/a taxador/a d'embarcacions espor�ves i 
d'esbarjo.

CFGS ORGANITZACIÓ DEL MANTENIMENT DE LA MAQUINÀRIA DE VAIXELLS I EMBARCACIONS

DESCRIPCIÓ: 
Aquests estudis capaciten per planificar, ges�onar i executar les ac�vitats 
de vaixells en les condicions que determinin les administracions 
competents per a aquest nivell, dirigint-ne i controlant-ne la seguretat, la 
navegació, les maniobres, les operacions de càrrega, es�ba i descàrrega, així 
com l'extracció, manipulació, processament i conservació de la pesca, i 
op�mitzant-ne la producció, segons la norma�va nacional i internacional.

CONTINGUTS: Maniobra i es�ba, navegació, govern i comunicacions del 
vaixell, control de les emergències, organització de l'assistència sanitària a 
bord, administració i ges�ó del vaixell i de l'ac�vitat pesquera, guàrdia de 
pont, pesca d'altura i gran altura, anglès, formació i orientació laboral, 
empresa i inicia�va emprenedora, projecte d'implementació d'una ruta de 
transport marí�m, formació en centres de treball.

DURADA: 2.000h  |  Dos cursos acadèmics

TITULACIÓ: Tècnic/a superior en transport mar��m i pesca d’altura

SORTIDES PROFESSIONALS: Patró o patrona d'altura o de gran altura, patró 
o patrona al comandament de vaixells de pesca, vaixells mercants de 
càrrega i de passatge i en iots de gran eslora, primer o primera oficial de 
pont, oficial o oficiala de pont en vaixells de pesca, vaixells mercants de 
càrrega i de passatge i en iots de gran eslora, oficial o oficiala responsable de 
la guàrdia o el comandament d'embarcacions dedicades a vigilància fiscal, 
inspecció pesquera, inves�gació oceanogràfica, seguretat i salvament 
marí�m, inspector o inspectora de flota, agent consignatari o consignatària;
agent d'assegurances marí�mes, supervisor o supervisora de muntatge i 
armament d'arts i aparells de pesca.

CFGS TRANSPORT MARÍTIM I PESCA D’ALTURA

nau�copesquera

nau�copesquera

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis capaciten per operar i mantenir la planta 
propulsora i els equips i sistemes del vaixell, i col·laborar en la seguretat, 
supervivència i assistència sanitària a bord, aplicant criteris de qualitat i 
complint els plans de prevenció de riscos laborals i mediambientals de 
l'empresa. Amb aquesta �tulació s'obté directament el cer�ficat acredita�u 
per a la manipulació d'equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega 
de refrigerants de gasos fluorats.

CONTINGUTS: Manteniment de la planta propulsora i maquinària auxiliar, 
procediments de mecanització i soldadura en vaixells i embarcacions, 
regulació i manteniment d'automa�smes en vaixells i embarcacions, 
manteniment de les instal·lacions i màquines elèctriques en vaixells i 
embarcacions, instal·lació i manteniment de maquinària de fred i 
clima�tzació en vaixells i embarcacions, procediments de guàrdia de 
màquines, anglès, seguretat marí�ma, atenció sanitària a bord, fonaments 
de construcció naval, formació i orientació laboral, empresa i inicia�va 
emprenedora, síntesi, formació en centres de treball.

DURADA: 2.000h  |  Dos cursos acadèmics

TITULACIÓ: Tècnic/a en manteniment i control de la maquinària de vaixells i 
embarcacions.

SORTIDES PROFESSIONALS: Mecànic/a naval,  operari/ària de reparació i 
manteniment de motors i grups mecànics, operari/ària de reparació i 
manteniment de plantes energè�ques de motor i vapor,  cap de màquines, 
oficial/a de màquines o primer/a oficial/a de màquines,  oficial/a de 
màquines i primer/a oficial/a de màquines en vaixells de pesca, 
electromecànic/a de manteniment i instal·lació de planta propulsora, 
màquines i equips auxiliars d'embarcacions espor�ves i d'esbarjo, 
mecànic/a de motors,  mantenidor/a d'aire condicionat i fluids en 
embarcacions espor�ves i d'esbarjo,  electricista naval, electricista de 
manteniment i reparació de motors, dinamos i transformadors, operari/ària 
d'instal·lació i manteniment de sistemes frigorífics i d'aire condicionat.

CFGM MANTENIMENT I CONTROL DE LA MAQUINÀRIA DE VAIXELLS I EMBARCACIONS

“El camí pel teu futur”Oferta forma�va

Marítimopesquera

Oferta formativa

Aquestes qualificacions estan vinculades, principalment, a un ampli conjunt d'ac�vitats agrupades per estudiar-les en tres àrees: 
aqüicultura, busseig i pesca i navegació.

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis capaciten per organitzar, ges�onar i executar 
les ac�vitats de vaixells, dirigint i controlant la navegació, així com 
l'extracció, manipulació i conservació de la pesca.

CONTINGUTS: tècniques de navegació i comunicacions, procediments de 
guàrdia, pesca de litoral, despatx i administració del vaixell, seguretat 
marí�ma, atenció sanitària a bord, tècniques de maniobra, estabilitat, 
ajustament i es�ba del vaixell, anglès, instal·lacions i serveis, formació i 
orientació laboral, empresa i inicia�va emprenedora, síntesi, formació en 
centres de treball.

DURADA: 2.000h  |  Dos cursos acadèmics

TITULACIÓ: Tècnic/a en navegació i pesca de litoral.

SORTIDES PROFESSIONALS: Patró/ona dedicat/ada al transport marí�m de 
mercaderies i/o passatgers, serveis de prac�catge, seguretat, salvament 
marí�m, busseig i inves�gació,  patró/ona, primer/a oficial/a i oficial/a de 
pont en vaixells mercants i vaixells de passatge,  patró/ona costaner/a 
polivalent (professió regulada),  patró/ona local de pesca (professió 
regulada),  mariner/a de pont (professió regulada),  mariner/a pescador/a 
(professió regulada),  inspector/a de flota,  supervisor/a de muntatge i 
armament d'arts i aparells de pesca,  operari/ària d'envasament i 
empaquetament, operador/a o controlador/a de línia d'envasament,  
treballador/a en la preparació de peix per a conserves,  elaborador/a de 
productes de la pesca i derivats, de conserves i semiconserves de peix,  
elaborador/a de congelats i ultracongelats.

CFGM NAVEGACIÓ I PESCA DE LITORAL

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis capaciten per realitzar treballs subaquà�cs i 
hiperbàrics, respirant aire i nitrox, fins a la pressió i profunditat màxima que 
perme�n les normes de seguretat vigent i mantenir en condicions 
d'u�lització els equips, eines i/o material auxiliar amb la qualitat i eficiència 
requerides, aplicant les tècniques d'immersió associades a aquest �tol i fent 
de patró en embarcacions en aigües interiors i pròximes a la costa, 
respectant la norma�va mediambiental i complint les normes de seguretat.

CONTINGUTS: 
intervenció hiperbàrica amb aire i nitrox, instal·lacions i equips hiperbàrics
reparacions i reflotaments, tall i soldadura, construcció i obra hidràulica
fisiopatologia del busseig i emergències, immersió des de campana humida, 
navegació, maniobra i propulsió, formació i orientació laboral, empresa i 
inicia�va emprenedora, anglès tècnic, síntesi, formació en centres de 
treball.

DURADA: 2.000h  |  Dos cursos acadèmics
TITULACIÓ: Tècnic/a en operacions subaquà�ques i hiperbàriques
SORTIDES PROFESSIONALS: Cap d'equip de busseig professional en 
immersions a intervenció fins a la pressió i profunditat màxima que 
perme�n les normes de seguretat vigent, u�litzant aire i nitrox,  
bussejador/a professional de suport en immersions a intervenció fins a la 
pressió i profunditat màxima que perme�n les normes de seguretat vigent, 
u�litzant aire i nitrox,  operador/a especialista en instal·lacions i plantes 
hiperbàriques,  operador/a especialista en cambres hiperbàriques,  
bussejador/a professional especialista en reparacions en la super�cie i 
reflotaments,  bussejador/a professional especialista en tall i soldadura 
subaquà�ca,  operador/a auxiliar en els treballs hiperbàrics fins a la pressió i 
profunditat màxima que perme�n les normes de seguretat vigent, u�litzant 
aire i nitrox en ambients confinats subterranis en hàbitats secs o amb fluids 
diferents a l'aigua per a la realització de perforacions amb tuneladores o 
altres equips de perforació,  bussejador/a professional especialista en 
construcció i obra hidràulica,  bussejador/a professional especialista en 
immersions des de campana humida,  operador/a especialista en el 
manteniment d'equips hiperbàrics en empreses homologades,  patró 
dedicat al transport marí�m de mercaderies i/o passatgers, serveis de 
prac�catge, seguretat, salvament marí�m, busseig i inves�gació, entre 
altres ac�vitats, amb les atribucions establertes per al patró portuari,  
mariner especialista de coberta i de màquines.

CFGM OPERACIONS SUBAQUÀTIQUES I HIPERBÀRIQUES

PRESENTACIÓ
Els Grups d'Acció Locals Pesquers (GALP) són en�tats sorgides del Fons 
Europeu Marí�m i de la Pesca (FEMP) 2014-2020 per a dissenyar i 
desenvolupar en el territori, de baix a dalt, les estratègies per a la ges�ó 
dels ajuts europeus, tot permetent centrar les actuacions i els recursos en 
les prioritats definides pel territori mateix:
La creació de llocs de treball del sector pesquer
Donar valor afegit als productes de la pesca i l'aqüicultura
Diversificar l'ac�vitat pesquera
Fomentar l'economia blava
La protecció del medi ambient
Recuperar i protegit el patrimoni cultural o impulsar nous models de 
par�cipació i governança

 GALP

DADES DE L’EMPRESA SEGUEIX-NOS

galpcostabrava690 139 632
 
 
info@galpcostabrava.cat

C/ Ter Vell nº 22
17258 L’ESTARTIT

www.galpcostabrava.cat

)
*



Marítimopesquera

 
e3008493@xtec.cat
 C/ Mediterrani, 2
43860 L'Ametlla de Mar

www.agora.xtec.cat/iesnau�ca/

977 457 775 

OFERTA FORMATIVA
CFGM Manteniment i Control de la Maquinària de Vaixells i 
Embarcacions
CFGM Navegació i Pesca de Litoral
CFGM Operacions Subaquà�ques i Hiperbàriques
CFGS Organització del Manteniment de la Maquinària de Vaixells 
i Embarcacions
CFGS Transport Marí�m i Pesca d'Altura

DADES DEL CENTRE

ESCOLA DE CAPACITACIÓ NAUTICOPESQUERA DE CATALUNYA

SEGUEIX-NOS 

PRESENTACIÓ
La Federació Territorial de Confraries de Girona representa les onze 
confraries de la demarcació, banyades per la Costa Brava. Els òrgans 
rectors són la junta general, el comitè execu�u i el president, i 
treballen de la mà per coordinar, ges�onar, representar i defensar els 
interessos socio-econòmics de les confraries que l'integren.
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)
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Oferta formativa

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis capaciten per organitzar i supervisar els 
treballs de manteniment de maquinària de vaixells i embarcacions, a par�r 
de la informació tècnica, així com organitzar el servei de manteniment en 
embarcacions a terra. Organitzar i realitzar les guàrdies de màquines.

CONTINGUTS: Materials en fusteria i moble, solucions construc�ves, 
organització del manteniment de planta propulsora i maquinària auxiliar de 
vaixells, organització del manteniment en sec de vaixells i embarcacions i 
muntatge de motors tèrmics, programació i manteniment d'automa�smes 
hidràulics i pneumà�cs en vaixells i embarcacions, organització del 
manteniment i muntatge d'instal·lacions i sistemes elèctrics de vaixells i 
embarcacions, organització del manteniment i muntatge d'instal·lacions 
frigorífiques i sistemes de clima�tzació de vaixells i embarcacions, 
planificació del manteniment de maquinària de vaixells i embarcacions, 
organització de la guàrdia de màquines, anglès, control de les emergències, 
organització de l'assistència sanitària a bord, formació i orientació laboral, 
empresa i inicia�va emprenedora, projecte d'organització del manteniment 
de maquinària de vaixells i embarcacions, formació en centres de treball, 
construcció naval i teoria del vaixell.

DURADA: 2.000h  |  Dos cursos acadèmics

TITULACIÓ: Tècnic/a superior en organització del manteniment de la 
maquinària de vaixells i embarcacions

SORTIDES PROFESSIONALS:  Cap de màquines, oficial/a de màquines o 
primer/a oficial/a de màquines, inspector/a en empreses pesqueres, cap 
d'equip, cap de taller, pèrit/a taxador/a d'embarcacions espor�ves i 
d'esbarjo.

CFGS ORGANITZACIÓ DEL MANTENIMENT DE LA MAQUINÀRIA DE VAIXELLS I EMBARCACIONS

DESCRIPCIÓ: 
Aquests estudis capaciten per planificar, ges�onar i executar les ac�vitats 
de vaixells en les condicions que determinin les administracions 
competents per a aquest nivell, dirigint-ne i controlant-ne la seguretat, la 
navegació, les maniobres, les operacions de càrrega, es�ba i descàrrega, així 
com l'extracció, manipulació, processament i conservació de la pesca, i 
op�mitzant-ne la producció, segons la norma�va nacional i internacional.

CONTINGUTS: Maniobra i es�ba, navegació, govern i comunicacions del 
vaixell, control de les emergències, organització de l'assistència sanitària a 
bord, administració i ges�ó del vaixell i de l'ac�vitat pesquera, guàrdia de 
pont, pesca d'altura i gran altura, anglès, formació i orientació laboral, 
empresa i inicia�va emprenedora, projecte d'implementació d'una ruta de 
transport marí�m, formació en centres de treball.

DURADA: 2.000h  |  Dos cursos acadèmics

TITULACIÓ: Tècnic/a superior en transport mar��m i pesca d’altura

SORTIDES PROFESSIONALS: Patró o patrona d'altura o de gran altura, patró 
o patrona al comandament de vaixells de pesca, vaixells mercants de 
càrrega i de passatge i en iots de gran eslora, primer o primera oficial de 
pont, oficial o oficiala de pont en vaixells de pesca, vaixells mercants de 
càrrega i de passatge i en iots de gran eslora, oficial o oficiala responsable de 
la guàrdia o el comandament d'embarcacions dedicades a vigilància fiscal, 
inspecció pesquera, inves�gació oceanogràfica, seguretat i salvament 
marí�m, inspector o inspectora de flota, agent consignatari o consignatària;
agent d'assegurances marí�mes, supervisor o supervisora de muntatge i 
armament d'arts i aparells de pesca.

CFGS TRANSPORT MARÍTIM I PESCA D’ALTURA

nau�copesquera

nau�copesquera

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis capaciten per operar i mantenir la planta 
propulsora i els equips i sistemes del vaixell, i col·laborar en la seguretat, 
supervivència i assistència sanitària a bord, aplicant criteris de qualitat i 
complint els plans de prevenció de riscos laborals i mediambientals de 
l'empresa. Amb aquesta �tulació s'obté directament el cer�ficat acredita�u 
per a la manipulació d'equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega 
de refrigerants de gasos fluorats.

CONTINGUTS: Manteniment de la planta propulsora i maquinària auxiliar, 
procediments de mecanització i soldadura en vaixells i embarcacions, 
regulació i manteniment d'automa�smes en vaixells i embarcacions, 
manteniment de les instal·lacions i màquines elèctriques en vaixells i 
embarcacions, instal·lació i manteniment de maquinària de fred i 
clima�tzació en vaixells i embarcacions, procediments de guàrdia de 
màquines, anglès, seguretat marí�ma, atenció sanitària a bord, fonaments 
de construcció naval, formació i orientació laboral, empresa i inicia�va 
emprenedora, síntesi, formació en centres de treball.

DURADA: 2.000h  |  Dos cursos acadèmics

TITULACIÓ: Tècnic/a en manteniment i control de la maquinària de vaixells i 
embarcacions.

SORTIDES PROFESSIONALS: Mecànic/a naval,  operari/ària de reparació i 
manteniment de motors i grups mecànics, operari/ària de reparació i 
manteniment de plantes energè�ques de motor i vapor,  cap de màquines, 
oficial/a de màquines o primer/a oficial/a de màquines,  oficial/a de 
màquines i primer/a oficial/a de màquines en vaixells de pesca, 
electromecànic/a de manteniment i instal·lació de planta propulsora, 
màquines i equips auxiliars d'embarcacions espor�ves i d'esbarjo, 
mecànic/a de motors,  mantenidor/a d'aire condicionat i fluids en 
embarcacions espor�ves i d'esbarjo,  electricista naval, electricista de 
manteniment i reparació de motors, dinamos i transformadors, operari/ària 
d'instal·lació i manteniment de sistemes frigorífics i d'aire condicionat.

CFGM MANTENIMENT I CONTROL DE LA MAQUINÀRIA DE VAIXELLS I EMBARCACIONS

“El camí pel teu futur”Oferta forma�va

Marítimopesquera

Oferta formativa

Aquestes qualificacions estan vinculades, principalment, a un ampli conjunt d'ac�vitats agrupades per estudiar-les en tres àrees: 
aqüicultura, busseig i pesca i navegació.

DESCRIPCIÓ: Aquests estudis capaciten per organitzar, ges�onar i executar 
les ac�vitats de vaixells, dirigint i controlant la navegació, així com 
l'extracció, manipulació i conservació de la pesca.

CONTINGUTS: tècniques de navegació i comunicacions, procediments de 
guàrdia, pesca de litoral, despatx i administració del vaixell, seguretat 
marí�ma, atenció sanitària a bord, tècniques de maniobra, estabilitat, 
ajustament i es�ba del vaixell, anglès, instal·lacions i serveis, formació i 
orientació laboral, empresa i inicia�va emprenedora, síntesi, formació en 
centres de treball.

DURADA: 2.000h  |  Dos cursos acadèmics

TITULACIÓ: Tècnic/a en navegació i pesca de litoral.

SORTIDES PROFESSIONALS: Patró/ona dedicat/ada al transport marí�m de 
mercaderies i/o passatgers, serveis de prac�catge, seguretat, salvament 
marí�m, busseig i inves�gació,  patró/ona, primer/a oficial/a i oficial/a de 
pont en vaixells mercants i vaixells de passatge,  patró/ona costaner/a 
polivalent (professió regulada),  patró/ona local de pesca (professió 
regulada),  mariner/a de pont (professió regulada),  mariner/a pescador/a 
(professió regulada),  inspector/a de flota,  supervisor/a de muntatge i 
armament d'arts i aparells de pesca,  operari/ària d'envasament i 
empaquetament, operador/a o controlador/a de línia d'envasament,  
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requerides, aplicant les tècniques d'immersió associades a aquest �tol i fent 
de patró en embarcacions en aigües interiors i pròximes a la costa, 
respectant la norma�va mediambiental i complint les normes de seguretat.

CONTINGUTS: 
intervenció hiperbàrica amb aire i nitrox, instal·lacions i equips hiperbàrics
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PRESENTACIÓ
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Europeu Marí�m i de la Pesca (FEMP) 2014-2020 per a dissenyar i 
desenvolupar en el territori, de baix a dalt, les estratègies per a la ges�ó 
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 GALP

DADES DE L’EMPRESA SEGUEIX-NOS

galpcostabrava690 139 632
 
 
info@galpcostabrava.cat

C/ Ter Vell nº 22
17258 L’ESTARTIT

www.galpcostabrava.cat
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Altres formacions

El CFA Maria Verdaguer és un centre públic del Dpt d'Educació obert a tota la població adulta 
interessada a formar-se. Oferim: formació instrumental; Educació Secundària Obligatòria; 
ensenyaments COMPETIC; llengües catalana, castellana, anglesa i francesa; preparació per a 
proves d'accés a grau superior i a la universitat. 

CFA MARIA VERDAGUER 

)
*

972 673 069 
b7007178@xtec.cat

Carrer Avinyonet, 38  
17600 Figueres

h�p://agora.xtec.cat/
cfamariaverdaguer

CFA Maria Verdaguer

cfamariaverdaguer

Som una en�tat forma�va especialitzada en impulsar actuacions educa�ves i 
professionalitzadores per adolescents, joves i no tan joves que, per la seva situació personal i 
de recorregut, necessiten una alterna�va a l'ensenyament reglat, guiats i acompanyats 
sempre pels orientadors i l'equip pedagògic. Coneix les nostres formacions: Unió 
d'escolarització compar�da amb branques professionalitzadores (adreçada a joves entre 14 i 
16 anys en risc d'abandonament escolar), enfila't (per a joves majors de 16 i menors de 18, per 
treure's l'ESO mentre cursen simultàniament una formació professionalitzadora), programa 
integral de qualificació i ocupació (en col·laboració amb la Cambra de Comerç de Girona, 
dirigit a joves entre 16 i 29 anys que es troben a l'atur o inac�us i inscrits a Garan�a Juvenil). 

ESCOLA DE NOVES OPORTUNITATS  

)
*

972 525 556 | 683 474 396 
escola@eno.com

Carrer Doctor Ferran, 1 baix   
17600 Figueres

www.escolanovesoportunitats.com

Escola noves oportunitats AFPAE

@escolanovesoportunitats

Cruz Roja Cataluña

Start! Noves Oportunitats és un programa totalment gratuït (subvencionat) d'orientació 
laboral i forma�u de SOC de la Generalitat de Catalunya, que està emmarcat dins la Garan�a 
Juvenil, i es desenvolupa de la mà de la UTE formada per la Fundació Oscobe i la Fundació 
Intermedia. Es dirigeix a joves de 16 a 24 anys i es centra en una metodologia d'actuació 
integral basada en el treball per projectes, vivencial i flexible. Oferim les següents modalitats 
forma�ves: Programa de formació i inserció, suport al sistema educa�u, descoberta i 
aprenentatge de llengües, introducció als oficis, formació a mida (FAM) + pràc�ques, 
cer�ficats de professionalitat, formació professional Dual, keepworking.

CENTRE DE NOVES OPORTUNITATS 

)
*

972 299 528                                 
cnogirona@oscobe.com

Carrer Torres i Bages, 25, Baixos   
17600 Figueres

www.startnovesoportunitats.cat

startnovesoportunitats

cnogironastart

SERSA SCCL neix a Girona l'any 1987 per a la prestació de Serveis Socials d'atenció a les 
persones i la comunitat. A par�r del 1898 hem anat obrint noves delegacions per a respondre 
a les demandes del mercat laboral i dels serveis i, el mateix any, es crea una estructura 
especialitzada en formació, concretament en l'ensenyament teoricopràc�c pel treball socio-
sanitari i geriàtric: SERSA FORMACIÓ. Oferim diferents cursos de formació ocupacional 
sociosanitària, adreçats a persones majors de 16 anys en situació d'atur; i de formació 
con�nua, dirigits a persones en ac�u al món laboral. Coneix la nostra oferta forma�va: CP 
Atenció sociosanitària a persones dependents en ins�tucions socials; Càpsules forma�ves – 
Formació con�nua pel treballador/a. 

SERSA GRUP COOPERATIU  

)
*

972 969 265                               
anna@sersaonline.com

Carrer Borrassà, 13   
17600 Figueres

www.sersaonline.com 

SERSASCCL

sersa_sccl

Oferim el PFI Auxiliar de vivers i jardins, estudis que capaciten per dur a terme tasques 
auxiliars en cul�us, en producció de planta en hivernacles o en centres de jardineria, 
col·laborant en la preparació del terreny i en la implantació i manteniment de jardins, parcs i 
zones verdes, així com rebre i condicionar flors i plantes. Aquests estudis permeten adquirir el 
CP Ac�vitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria. Sor�des professionals: 

PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)

)
*

Comercial Alberes, 45   
17487 Empuriabrava

972 456 817 
b7960042@xtec.cat
 

h�p://p�castellodempuries.blogspot.com/

Intermedia és una fundació sense afany de lucre que atén a persones, especialment que es 
trobin en situació de vulnerabilitat social i laboral, promoguda per Fundació IRES, Fundació 
Surt i Suara Coopera�va, amb una llarga trajectòria d'acció social per a la millora de l'ocupació. 
Està homologada com a agència de col·locació.
Intermedia és una eina professional, de qualitat, solidària i responsable, per al 
desenvolupament personal i la millora de l'ocupació i l'ocupabilitat de les persones, és a dir, 
incrementar les possibilitats de trobar feina.
A Figueres portem molts anys treballant per millorar l'ocupació. Intermedia té molts 
programes en ac�u actualment a Figueres, com són el  Més Feina Figueres, Incorpora, Orienta 
i el MAIS.
En�tat que imper�m formació d'operari de carretons, neteja i desinfecció i un curs de 
logís�ca, picking i packing i ajudem a les persones a desenvolupar-se en l'àmbit laboral.

PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)

)
*

Avinguda Costa Brava, 68   
17600 Figueres

intermedialabor

627 670 976 - 671 050 955 
h.bouasria@fundaciointermedia.org

 

www.fundaciointermedia.org
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