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Distribució dels cicles

Horari de matí (dl a dv) +
pràctiques d’empresa

  no2dual

Horari de matí (dl a dv)1

Horari de matí (3 dies/setmana) +
beca salari a l’empresa2dual

Horari de matí (dl a dv) +
pràctiques d’empresa a Europa

L’escola ha obert un programa de col·laboració amb 
altres escoles de Lió (França) i Torí (Itàlia), que 
permet els nostres alumnes de CFGM viatjar i fer les 
pràctiques laborals en aquestes ciutats europees, 
alhora que perfeccionen el seu anglès. 

El Programa ERASMUS+ és una oportunitat única 
que us permetrà formar part d’un projecte amb altres 
estudiants de tota Europa.

FP DUAL
La Formació Dual combina l’aprenentatge a una 
empresa amb la formació a l’escola. Fa millorar 
les competències de l’alumnat i ajustar-los a les 
necessitats i perfils del lloc de treball, que pot arribar 
a ocupar en un futur.

L’FP Dual millora el procés formatiu de l’alumnat i els 
permet augmentar les seves habilitats personals i 
professionals per incorporar-se en el món laboral.

BADALONA

FORMACIÓ 
PROFESSIONAL

Cicles Formatius
Grau Mitjà



Aprendràs a...
Executar els plans d’actuació i de màrqueting 
per a comerciants de productes i/o serveis, en 
les millors condicions de qualitat, temps, lloc i 
preu. Així com administrar i gestionar un petit 
establiment comercial o d’E-commerce.

Metodologia
Llibres digitals i treball amb portàtil (one to one). 
Dinàmiques grupals; Projecte de creació d’una botiga, 
taller d’aparadorisme i participació en un una Fira; 
Creació d’una botiga Virtual; Utilització de documents i 
materials reals; Pràctiques simulades; Visites tècniques 
a empreses del sector. Tutoria grupal i individual.

Sortida professional
• Comercial
• Encarregat de botiga
• Venedor tècnic
• Cap de caixa
• Tècnic de màrqueting directe
• Tècnic de logística de magatzems
• Tècnic d’atenció al client

Cicle de Grau Mitjà
ACTIVITATS COMERCIALS

Cicle de Grau Mitjà
GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Aprendràs a...
Realitzar activitats administratives com a tècnics 
en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer 
i fiscal, tant d’empreses públiques com privades, 
d’una manera eficient i amb protocols de qualitat 
de servei.

Metodologia
Simulació real d’empresa, (programa “Empresaula”); 
Llibres digitals i treball amb portàtil (one to 
one); Utilització de documents i materials reals; 
Pràctiques simulades; Visites tècniques a empreses 
del sector; Dinàmiques grupals, (treballs per 
projectes). Tutoria grupal i individual.

Sortida professional
• Auxiliar Administratiu
• Tècnic de tresoreria i mitjans de pagament
• Tècnic administratiu de gestió de personal
• Tècnic d’atenció al client
• Administratiu comercial
• Recepcionista
• Auxiliar administratiu de l’administració pública

Cicle de Grau Mitjà
MECANIZATCIÓ

Aprendràs a...
Executar els processos per arrencament de ferritja, 
conformat i procediments especials, preparant, 
programant, operant les eines i verificant el 
producte obtingut, complint amb les especificacions 
de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

Metodologia
Programari CNC (control numèric informatitzat) 
per fabricació automatitzada;  Dinàmiques grupals; 
Assistència a fires i a concursos; Utilització de 
documents i materials reals; Pràctiques simulades; 
Visites tècniques a empreses del sector. Tutoria 
grupal i individual.

Sortida professional
• Ajustador operari de màquines d’eines
• Operador de màquines d’eines
• Operador de robots industrials
• Torner
• Fresador
• Tècnic de la fabricació d’eines, mecànics i 

ajustadors, modelistes, matricers i similars.


