GM ATENCIÓ A LES PERSONES EN
SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA (DUAL)
Horari: 1r curs matí; 2n curs tarda

•
•
•
•

CICLES FORMATIUS
BATXILLERAT
CAS
PFI

Durada
2000 hores (2 cursos). 383h en formació a
l’empresa
De què treballaràs ?

INS Torre Roja

JORNADA DE
PORTES OBERTES
POSTOBLIGATÒRIA

Governant o responsable de planta en
les institucions residencials.
Cuidador de persones grans, persones
amb discapacitat física, psíquica o
sensorial en les diferents institucions.
Tècnic/a d'atenció domiciliària.
Teleoperador/a de teleassistència.
Auxiliar d'ajuda a domicili. Treballador/a
familiar.

DILLUNS 7 DE MAIG A LES 17:30 HORES

Què aprendràs al cicle ?
Atenció sociosanitària a persones al
domicili
Atenció sociosanitària a persones
dependents en institucions socials.
Gestió de trucades de teleassistència

INS TORRE ROJA
Avgda. Dels Jocs Olímpics,8
08840 Viladecans (Barcelona)
Telèfon: 93 637 37 00
e-mail: iestorreroja@xtec.cat
www.iestorreroja.com

CONSTRUÏM JUNTS EL TEU
FUTUR

GM SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES
Horari: 1r curs matí; 2n curs: tarda

GS GESTIÓ DE VENDES I ESPAIS COMERCIALS
GS MÀRQUETING I PUBLICITAT (DUAL) 3X2

GM ACTIVITATS COMERCIALS (DUAL)
Horari: tarda

Durada

Horari: tarda

Durada

2000 hores (2 cursos). 350h en formació a l’empresa

Què aprendràs al cicle ?

2000 hores (2 cursos). 350h en formació a

De què treballaràs ?
Tècnic de suport informàtic.
Operador de sistemes.
Tècnic en instal·lació i reparació d’equips
informàtics.
Reparador de perifèrics de sistemes
microinformàtics.

GM GESTIÓ ADMINISTRATIVA
Horari: 1r curs matí; 2n curs: tarda
Durada
2000 hores (2 cursos). 350h en formació a
l’empresa
De què treballaràs ?
Auxiliar administratiu
Ajudant d'oficina
Administratiu comercial
Recepcionista
Empleat de Tresoreria

Obtenir, processar i organitzar la informació
en la investigació comercial
Elaborar la informació de base per a
l'establiment de les polítiques de
màrqueting i control de l'acció publicitària
Gestionar el procés de logística comercial
Planificar i dirigir les actuacions de
marxandatge a l'establiment comercial
Gestionar les operacions de compravenda de
productes i/o de serveis

De què treballaràs ?
Tècnic
Tècnic
Tècnic
Tècnic
Tècnic
Tècnic

comercial en vendes
en màrqueting
en logística comercial
en grans superfícies
en informació de mercats
en investigació comercial.

Possibilitat de tenir 2 titulacions de grau
superior en 3 anys!

l’empresa
De què treballaràs ?
Encarregat de botiga
Depenent de botiga
Representant comercial
Cap de caixa
Treballador d'atenció al client en la
venda de productes o serveis
Emmagatzemador

