Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior

Preinscripció per als ensenyaments
postobligatoris
L’institut Francesc Ferrer i Guàrdia consolida la formació dual en el cicle de comerç
internacional en un projecte que els permetrà fer pràctiques a Nestlé

S

i al març es va iniciar el període de
matriculació per als ensenyaments
obligatoris (infantil, primària i
ESO), a partir del maig els estudiants que
vulguin continuar formant-se podran
matricular-se en batxillerat, i cicles formatius de grau mitjà i superior. A Sant
Joan Despí l’oferta és força àmplia.
Els instituts Jaume Salvador i Pedrol
i Francesc Ferrer i Guàrdia, a més de
l’Ateneu, ofereixen l’opció d’estudiar batxillerat; i a més, el Ferrer i Guàrdia disposa de cicles formatius de grau mitjà i
superior.
Precisament, aquest centre, consolida
aquest any un cicle formatiu de grau superior de comerç internacional inclòs
en la formació dual. Això suposarà que
l’alumnat realitzarà part de les pràctiques
en una empresa. El centre ha arribat a un
acord amb la multinacional Nestlé, dins
del projecte Nestlé needs YOUth, que per-

Gràcies a la formació dual, una part de l’alumnat pot ser contractat per l’empresa on fa les pràctiques

metrà fer 100 hores de pràctica a final
d’aquest curs, i al setembre, fer les 600
restants de manera remunerada. Aquesta formació dual, molt incipient encara, vol augmentar la col·laboració entre
els centres de formació professional i
les empreses. Gràcies a aquest projecte,
l’empresa es compromet a contractar una

part de l’alumnat. L’objectiu del centre
és incorporar altres cicles a la formació
dual per facilitar l’accés al mercat laboral.
D’altra banda, ICARTH també ofereix
estudis artístics i d’humanitats a partir
del curs vinent.
Podeu consultar tota l’oferta i les dates de
matriculació al quadre adjunt.

Batxillerat
Preinscripció: del 13 al 23 de maig
Matrícula ordinària, de l’1 al 9 de juliol

Cicles formatius de grau mitjà
Preinscripció: del 13 al 23 de maig
Matrícula ordinària, de l’1 al 9 de juliol

Institut Francesc Ferrer i Guàrdia:
batxillerats de ciències i tecnologia
i humanitats i ciències socials

Institut Francesc Ferrer i Guàrdia: comerç, cures
auxiliars d’infermeria i emergències sanitàries

Institut Jaume Salvador i Pedrol:
batxillerats de ciències i tecnologia
i humanitats i ciències socials
Ateneu Instructiu:
batxillerat de ciències i tecnologia
i humanitats i ciències socials

Cicles formatius de grau superior
Preinscripció: del 27 de maig al 6 de juny
Matrícula ordinària, de l’1 al 9 de juliol
Institut Francesc Ferrer i Guàrdia:
comerç internacional i projectes d’edificació

Jornades de portes obertes: Francesc Ferrer i Guàrdia (6 de maig, 18 h); Jaume Salvador i Pedrol (7 de maig,
18.30 h) i Ateneu Instructiu (22 d’abril, cal trucar abans al telèfon 93 373 17716 / 93 373 24 94). La Institució Cultural d’Arts
i Humanitats (ICARTH) farà portes obertes el 25 d’abril (10.30 a 13 h). ICARTH ofereix un cicle formatiu mitjà de tècnic en
arts plàstiques i disseny en decoració, i un de tècnic en arts plàstiques i disseny en l’assistència al producte gràfic interactiu.
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