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Tenim tota la informació que necessites sobre els nostres Cicles
Formatius, en Grau Mitjà i Grau Superior



L' FP Dual permet combinar els estudis al centre amb un contracte o beca a l'empresa i comporta el
reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits per a l'alumnat en la seva activitat a l'empresa.
Amb l'FP Dual s'aconsegueix: millorar el currículum professional, desenvolupar les competències
professionals en un entorn real, afavorir la incorporació al món laboral com a aprenent qualificat,
reconèixer el valor que aporta l'estudiant per l'activitat desenvolupada a l'empresa.

Institut
Gallecs
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A l'Institut Gallecs l'Acció Tutorial i l'Orientació de l'alumnat es desenvolupa en tres àmbits:

A dintre de l'horari de cada grup s'assigna una hora de tutoria setmanal d'assistència obligatòria.

Personal. Professional.Acadèmic.



L'alumnat admès ha de formalitzar la matrícula en les dates indicades al calendari (en cas contrari, es considera que renuncien a la plaça

adjudicada). Per matricular-se cal presentar la documentació que acredita el compliment dels requisits d'accés.

Contacta'ns: portesobertes@insgallecs.cat

Contacta'ns: portesobertes@insgallecs.cat

Contacta'ns: portesobertes@insgallecs.cat



Títol d'ESO.
Títol de Tècnic/a auxiliar.
2n BUP.
Mòduls obligatoris PFI / PQPI.
Proves d'accés a la universitat per a
majors de 25 anys.
Prova d'accés al CFGM + 17 anys. 

Centres Hospitalaris.
Centres de primària.
Centres o hospitals de dia.
Centres geriàtrics.
Centres de salut mental.
Clíniques dentals.
Centres de balneoteràpia.
Unitats d'atenció sociosanitària.

C1. Operacions administratives i documentació sanitària.
C2. L'esser humà davant la malaltia.
C3. Benestar del pacient/client: higiene i moviment.
C4. Cures bàsiques d'infermeria aplicades a les necessitats de l'ésser humà.
C5. Primers auxilis.
C6. Higiene del medi hospitalari i neteja del material.
C7. Recolzament psicològic al pacient / client.
C8. Educació per a la salut.
C9. Tècniques d'ajuda odontològica / estomatològica.
C10. Relacions en l'equip de treball.
C11. Formació i Orientació Laboral (FOL).
C12. Formació en Centres de Treball (FCT).
C13. Síntesi.

Batxillerat.
Cicle Formatiu de Grau Superior.

La titulació de Tècnic/a de Grau Mitjà de Cures Auxiliars d'Infermeria permet accedir als
següents estudis:

TÈCNIC/A EN CURES
AUXILIARS D'INFERMERIA

Tallers assistencials a l'Hospital de Mollet del Vallès.
Curs d'àmbit sanitari en "aula permanente de ciencias de la salud" a Mojácar, homolog (U. Granada)
Taller de transferències amb material de suport al centre Sirius de Granollers.
Visita exposició "Human Bodies".
Taller de recerca de feina (EMFO de Mollet del Vallès).

Tallers assistencials pràctics i al box dental.
Acompanyament en el dol per als professionals.
Plans d'educació per a la salut.
Tallers d'ergonomia.

QUÈ T'OFERIM?



Títol d'ESO.
Títol de Tècnic/a auxiliar.
2n BUP.
Mòduls obligatoris PFI / PQPI.
Proves d'accés a la universitat per a
majors de 25 anys.
Prova d'accés al CFGM + 17 anys. 

Oficina de farmàcia.
Servei de farmàcia hospitalària.
Magatzems de distribuïdors de
productes farmacèutics.
Laboratori de productes farmacèutics.

El Tècnic/a en farmàcia i parafarmàcia
podrà treballar en:

Visita a centres hospitalaris i oficines de farmàcia per a conèixer les últimes tecnologies per elaborar
SPDs, fórmules magistrals i la manera d'expositar. 
Fira INFARMA a Barcelona.
"Aula permanente de Ciencias de la Salud". Curs d'àmbit sanitari homologat.

Desenvolupament de tècniques de laboratori per elaborar fórmules magistrals, supositoris, càpsules,
xarops i cremes.
Taller de productes farmacèutics i Parafarmacèutics.

MP01  Oficina de farmàcia.
MP02  Dispensació de productes farmacèutics.
MP03  Dispensació de productes parafarmacèutics.
MP04  Formulació magistral.
MP05  Promoció de la salut.
MP06  Disposició i venda de productes.
MP07  Operacions bàsiques de laboratori.
MP08  Primers auxilis.
MP09  Anatomofisiologia i patologia bàsiques.
MP10  Formació i Orientació Laboral (FOL).
MP11   Empresa i iniciativa emprenedora.
MP12  Anglès tècnic.
MP13  Síntesi.
MP14  Formació en Centres de Treball (FCT).

TÈCNIC/A EN FARMÀCIA I
PARAFARMÀCIA

Batxillerat.
Cicle Formatiu de Grau Superior.

La titulació de Tècnic/a en Farmàcia i Parafarmàcia permet accedir als següents estudis:

QUÈ T'OFERIM?



Títol d'ESO.
Títol de Tècnic/a auxiliar.
2n BUP.
Mòduls obligatoris PFI / PQPI.
Proves d'accés a la universitat per a
majors de 25 anys.
Prova d'accés al CFGM + 17 anys. 

Treball dividit en departaments.
Compres i vendes simulades.
Elaboració de catàlegs i promocions.
Interrelació amb altres (nacional i internacional).
Assistència a fires d'empreses simulades.

Comptem amb empreses simulades que utilitzem per apropar el treball de l'empresa al món
educatiu.

Parlament de Catalunya, Empreses i supermercats, super ordinador "MARE NOSTRUM".
Fem diferents sortides per conèixer la realitat que ens envolta i apropar-nos al món laboral:

QUÈ T'OFERIM?

TÈCNIC/A EN GESTIÓ
ADMINISTRATIVA

MP01  Comunicació empresarial i atenció al client.
MP02  Operacions administratives de compravenda.
MP03  Operacions administratives de recursos humans.
MP04  Operacions auxiliars de gestió de tresoreria.
MP05  Tècnica comptable.
MP06  Tractament de la documentació comptable.
MP07  Tractament informàtic de la informació.
MP08  Anglès.
MP09  Empresa i administració.
MP10   Empresa a l'aula.
MP11    Formació i Orientació Laboral (FOL).
MP12   Formació en Centres de Treball (FCT).

La titulació de Tècnic/a de Grau Mitjà de
Gestió Administrativa permet treballar
com a auxiliar administratiu/va en tot
tipus d'empreses (petites, mitjanes i
grans), bancs, corredories d'assegurances,
despatxos professionales i també a
l'Admistració Pública.

Batxillerat.
Cicle Formatiu de Grau Superior.

La titulació de Tècnic/a de Grau Mitjà de Gestió Administrativa permet accedir als següents estudis: 



MP01  Organització de l'atenció a les persones en situació de dependència.
MP02  Atenció sanitària.
MP03  Atenció higiènica.
MP04  Atenció i suport psicosocial.
MP05  Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència.
MP06  Teleassistència.
MP07  Suport domiciliari.
MP08  Suport en la comunicació.
MP09  Destreses socials.
MP10   Primers auxilis.
MP11    Formació i Orientació Laboral (FOL).
MP12   Empresa i iniciativa emprendedora.
MP13   Anglès tècnic.
MP14   Síntesi.
MP15   Formació en Centres de Treball (FCT).

Títol d'ESO.
Títol de Tècnic/a auxiliar.
2n BUP.
Mòduls obligatoris PFI / PQPI.
Proves d'accés a la universitat per a
majors de 25 anys.
Prova d'accés al CFGM + 17 anys. 

Batxillerat.
A un Cicle Formatiu de Grau Superior.

La titulació de Tècnic/a de Grau Mitjà d'Atenció a les Persones en Situació de Dependència permet
accedir als següents estudis:

Des del Departament de Serveis Socioculturals i a la Comunitat promocionem el contacte amb el
territori i la realitat professional mitjançant tallers formatius, xerrades i sortides.
Els i les alumnes d'Atenció a les Persones en Situció de Dependència es formen tant en la part
sanitària i higiènica, com en la part social per atendre les necessitats de les persones amb les quals
treballen. 

QUÈ T'OFERIM?

Cuidador/a de persones en situació de
dependència en institucions i/o domicilis.
Auxiliar d'educador/a especial: infants i
adults.
Treballador/a familiar.
Coordinador/a de planta de persones en
situació de dependència en institucions:
gent gran, persones amb diversitat
funcional.
Teleoperador/a de teleassistència.
Assistent/a personal.

TÈCNIC/A EN ATENCIÓ A LES
PERSONES EN SITUACIÓ DE
DEPENDÈNCIA



Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates indicades al calendari (en cas contrari, es considera que renuncien a la

plaça adjudicada). Per matricular-se cal presentar la documentació que acredita el compliment dels requisits d'accés.

Contacta'ns: portesobertes@insgallecs.cat

Contacta'ns: portesobertes@insgallecs.cat

Contacta'ns: portesobertes@insgallecs.cat



Títol de Batxillerat.
Títol de Tècnic/a.
Títol de Tècnic/a superior o especialista.
2n BATX/COU.
Qualsevol titulació universitària o
equivalent.
Proves d'accés a la universitat per a majors
de 25 anys.
Prova d'accés al CFGS.

Activitats informàtiques per a la gestió dels pacients.
Creació i manteniment del blog de sanitat.
Treball d'estudi estadístic del CMBC.
Avaluació i notificació de CMBD al CatSalut.

MP01  Gestió de pacients.
MP02  Terminologia clínica i patologia.
MP03  Extracció de diagnòstics i procediments.
MP04  Arxiu i documentació sanitaris.
MP05  Sistemes d'informació i classificació sanitaris.
MP06  Ofimàtica i procés de la informació.
MP07  Codificació sanitària.
MP08  Atenció psicosocial al pacient / usuari.
MP09  Validació i explotació de dades.
MP10  Gestió administrativa sanitària.
MP11   Formació i Orientació Laboral (FOL).
MP12  Empresa i iniciativa emprenedora.
MP13  Anglès.
MP14  Projecte de documentació i administració sanitàries.
MP15  Formació en Centres de Treball (FCT).

Tècnic/a superior en documentació
sanitària.
Responsable tècnic/a de codificació.
Responsable tècnic/a d'arxius d'històries
clíniques.
Responsable tècnic/a de sistemes
d'informació assistencial sanitària.
Responsable tècnic/a d'avaluació i control
de qualitat de la prestació sanitària.
Responsable tècnic/a de la gestió de
processos administratius i clínics.
Responsable d'administració d'unitats,
departaments o centres sanitàris.
Assistent/a d'equips d'investigació
biomèdica.
Secretàri/a de serveis sanitaris.

Visita al Centre Modernista Sant Pau.
Visita a l'arxiu de l'Hospital Sant Joan de Déu.
Curs a Mojácar homologat per la Universitat de Granada.

QUÈ T'OFERIM?

TÈCNIC/A SUPERIOR EN
DOCUMENTACIÓ I
ADMINISTRACIÓ SANITÀRIES

La titulació de Tècnic/a Superior en Documentació i Administració Sanitàries permet accedir a qualsevol
estudi universitari de grau. L'accés als estudis universitaris queden determinats per la nota de tall de cada
universitat.



Títol de Batxillerat.
Títol de Tècnic/a.
Títol de Tècnic/a superior o especialista.
2n BATX/COU.
Qualsevol titulació universitària o
equivalent.
Proves d'accés a la universitat per a majors
de 25 anys.
Prova d'accés al CFGS.

Administratiu/va d'oficina, comercial,
financer i de recursos humans.
Administratiu/va comptable i de logística.
Responsable de tresoreria, de pagament i
de cartera de valors.
Agent comercial, d'assegurances i de
banca.

La titulació de Tècnic/a Superior en
Administració i Finances permet treballar en
tot tipus d'empreses (grans, petites i
mitjanes), bancs corredories d'assegurances,
despatxos professionals, i també en
l'Administració pública com a:

MP01  Comunicació i atenció al client.
MP02  Gestió de la documentació jurídica i empresarial.
MP03  Procés integral de l'activitat comercial.
MP04  Recursos humans i responsabilitat social corporativa.
MP05  Ofitmàtica i procés de la informació.
MP06  Anglès.
MP07 Gestió de recursos humans.
MP08 Gestió financera.
MP09 Compatibilidad i fiscalitat.
MP10  Gestió logística i comercial.
MP11   Simulació empresarial.
MP12  Formació i Orientació Laboral (FOL).
MP13  Projecte d'administració i finances.
MP14  Formació en Centres de Treball (FCT).

QUÈ T'OFERIM?

TÈCNIC/A SUPERIOR EN
ADMINISTRACIÓ I
FINANCES

La titulació de Tècnic/a Superior en Administració i Finances permet accedir a diferents estudis
universitaris de grau. L'accés als estudis universitaris queden determinats per la nota de tall de cada
universitat.

Treball dividit per departaments.
Compres i vendes simulades.
Creació d'una pàgina web i d'una botiga online.
Elaboració de catàlegs i promocions.
Interrelació amb altres centres educatius a nivell nacional i internacional.
Assistècia a Fires d'empreses simulades.
Xerrades per part de les empreses explicant la seva pròpia experiència.

Els mòduls de simulació i projecte empresarial es treballen de forma conjunta a través de la creació d'una
empresa simulada. A través d'aquesta empresa l'alumnat s'apropa més a la realitat empresarial:



MP01  Context de la intervenció social.
MP02  Metodologia de la intervenció social.
MP03  Promoció de l'autonomia personal.
MP04  Inserció sociolaboral.
MP05  Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació.
MP06  Atenció a les unitats de convivència.
MP07  Suport a la intervenció educativa.
MP08  Mediació comunitària.
MP09  Habilitats socials.
MP10   Primers auxilis.
MP11    Formació i Orientació Laboral (FOL).
MP12   Empresa i iniciativa emprendedora.
MP13   Projecte d'integració social.
MP14   Formació en Centres de Treball (FCT).

Des del Departament de Serveis Socioculturals i a la Comunitat promocionem el contacte amb l'entorn i la
realitat professional mitjançant tallers formatius, xerrades i sortides.
Aquesta metodologia ens facilita tenir lligams amb diferents entitats públiques i del tercer sector per
aconseguir un millor aprenentatge i un aprofitament a la realitat social que ens envolta.

Títol de Batxillerat.
Títol de Tècnic/a superior o especialista.
COU. Curs de preparació per a la
incorporació als Cicles Formatius de Grau
Superior (CIGS).
Proves d'accés a la universitat per a majors
de 25 anys.
Prova d'accés al CFGS.

Tècnic/a de programes de prevenció i
inserció laboral.
Educador/a d'equipaments residencials.
Auxiliar de tutela.
Monitor/a de persones amb diversitat
funcional: física, psíquica, sensorial i
problemes derivats de salut mental.
Mediador/a ocupacional i/o laboral i
intercultural.
Tècnic/a en ocupació amb suport.
Tècnic/a d'acompanyament psicosocial.

QUÈ T'OFERIM?
La titulació de Tècnic/a Superior en Integració Social permet accedir a qualsevol estudi universitari de
grau. Els estudis universitaris queden determinats per la nota de tall de cada universitat. TÈCNIC/A SUPERIOR EN

INTEGRACIÓ SOCIAL



MP01  Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social. 
MP02  Didàctica de l'educació infantil.
MP03  autonomia personal i salut infantil.
MP04  El joc i la seva metodologia.
MP05  Expressió i comunicació.
MP06  Desenvolupament cognitiu i motriu.
MP07  Desenvolupament socioafectiu.
MP08  Habilitats socials.
MP09  Primers auxilis.
MP10   Formació i Orientació Laboral (FOL).
MP11    Empresa i iniciativa emprenedora.
MP12   Projecte d'atenció a la infantesa.
MP13   Formació en Centres de Treball (FCT).

Des del Departament de Serveis socioculturals i a la Comunitat promocionem el contacte amb el territori i
la realitat professional mitjançant tallers formatius, xerrades i sortides.
Des de diferents mòduls es fan intervencions a escoles bressol i escoles d'educació infantil i primària posant
en pràctica el que s'ha dissenyat a l'aula.
Aquesta metodologia potencia i enforteix els lligams amb diferents entitats públiques i del tercer sector
per aconseguir un millor aprenentatge i un apropament a la realitat social que ens envolta.

Títol de Batxillerat.
Títol de Tècnic/a.
Títol de Tècnic/a superior o especialista.
2n Batx/COU.
CAS/CIGS.
Qualsevols titulació universitària o
equivalent.
Proves d'accés a la universitat per a majors
de 25 anys.
Prova d'accés al CFGS.

Educador/a infantil a escoles bressols.
Tècnic/a de suport a P3 (TEI).
Educador/a infantil en programes
específics en situació en risc.
Educador/a en programa d'activitats
educatives, d'oci i temps de lleure infantil
(ludoteques, cases de colònies, granges
escoles, centres culturals i socioeducatius).

QUÈ T'OFERIM?
La titulació de Tècnic/a Superior en Educació Infantil permet accedir a qualsevol estudi universitari de
grau. L'accés als estudis universitaris queden determinats per la nota de tall de cada universitat.

TÈCNIC/A SUPERIOR EN
EDUCACIÓ INFANTIL



Podeu descarregar el Dossier Informatiu
de Grau Mitjà i grau superior.

https://sites.google.com/xtec.cat/ins-gallecs



Els nostres equips docents són un referent en l'orientació professional del nostre entorn.

Propiciem la formació dels i de les nostres alumnes treballant les relacions amb les

empreses, la innovació i la transferència de coneixement.



Institut
Gallecs

Consultar la web del Departament d’Educació:
 

http://queestudiar.gencat.cat/es/preinscripcio/estudis/fp-gm/

Dates de preinscripció Formació Professional 
(Curs 2021-22)

Grau Mitjà de l'11 al 17 de Maig
Grau Superior del 25 al 31 de Maig


