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INSTITUT JOAQUIM MIR:

Som un centre amb més de 25 anys 
d’experiència en la formació professional 



INSTAL·LACIONS:

16 aules d’informàtica, completament equipades.

Totes les aules compten amb suport multimèdia i 
connexió a internet.



EQUIP HUMÀ:

Professorat especialitzat, motivat i implicat 
en el procés de formació de l’alumnat.



MARC NORMATIU:

La formació professional capacita per a l'exercici qualificat de 
diverses professions i proporciona la formació necessària per 
adquirir la competència professional i el coneixement propis 

de cada sector. 

La formació professional s'organitza per famílies professionals 
que ordenen els ensenyaments en cicles de grau mitjà o de 

grau superior; amb la superació dels primers s'obté el títol de 
tècnic i amb la superació dels segons el de tècnic superior.





 Famílies professionals:

 La formació professional s'estructura en famílies professionals i
cadascuna d’elles té uns cicles formatius concrets associats.

 Hi ha un total de 24 famílies professionals de formació
professional específica.



Cada família engloba els cicles formatius amb
característiques comunes, segons els següents criteris:
 L'afinitat formativa, és a dir, la semblança de coneixements i

procediments de cada cicle formatiu.

 La semblança entre els processos tecnològics utilitzats i els
productes o serveis creats a nivell professional.

 En alguns casos la família professional coincideix amb el sector
industrial.





Al nostre institut impartim cicles associats a les
següents famílies professionals:

Administració i gestió

Comerç i màrqueting

Informàtica i comunicacions



Al nostre institut impartim els cicles següents de grau
mitjà CFGM:

Gestió Administrativa, àmbit jurídic.

Gestió Administrativa

Activitats comercials DUAL

Sistemes Microinformàtics i Xarxes



QUÈ S’ESTUDIA EN AQUEST CICLE?

 Mòdul 1: Comunicació empresarial i atenció al client (132 hores)
 Mòdul 2: Operacions administratives de compravenda (99 hores)
 Mòdul 3: Operacions administratives de recursos humans (99 hores)
 Mòdul 4: Operacions auxiliars de gestió de tresoreria (99 hores)
 Mòdul 5: Tècnica comptable (99 hores)
 Mòdul 6: Tractament de la documentació comptable (99 hores)
 Mòdul 7: Tractament informàtic de la informació (198 hores)
 Mòdul 8: Operacions administratives de suport (66 hores)
 Mòdul 9: Anglès (99 hores)
 Mòdul 10: Empresa i administració (165 hores)
 Mòdul 11: Empresa a l’aula (99 hores)
 Mòdul 12: Formació i orientació laboral (99 hores)
 Mòdul 13: Formació en centres de treball (350 hores)
 Mòdul 14: Organització i estructura de l’àmbit jurídic i judicial (165 hores)
 Mòdul 15: Tramitació processal i auxili judicial (132 hores)



QUÈ S’ESTUDIA EN AQUEST CICLE?

 Mòdul 1: Comunicació empresarial i atenció al client (132 hores)
 Mòdul 2: Operacions administratives de compravenda (132 hores)
 Mòdul 3: Operacions administratives de recursos humans (132 hores)
 Mòdul 4: Operacions auxiliars de gestió de tresoreria (132 hores)
 Mòdul 5: Tècnica comptable (132 hores)
 Mòdul 6: Tractament de la documentació comptable (99 hores)
 Mòdul 7: Tractament informàtic de la informació (231 hores)
 Mòdul 8: Operacions administratives de suport (66 hores)
 Mòdul 9: Anglès (99 hores)
 Mòdul 10: Empresa i administració (165 hores)
 Mòdul 11: Empresa a l’aula (99 hores)
 Mòdul 12: Formació i orientació laboral (99 hores)
 Mòdul 13: Formació en centres de treball (350 hores)



QUÈ S’ESTUDIA EN AQUEST CICLE?

 Mòdul 1: Màrqueting en l’ activitat comercial

 Mòdul 2: Gestió d’un petit comerç

 Mòdul 3: Tècniques de magatzem

 Mòdul 4: Gestió de compres

 Mòdul 5: Venda tècnica

 Mòdul 6: Dinamització del punt de venda

 Mòdul 7: Processos de venda

 Mòdul 8: Aplicacions informàtiques per al comerç

 Mòdul 9: Serveis d’atenció comercial

 Mòdul 10: Comerc ̧ electrònic

 Mòdul 10: Anglès

 Mòdul 10: Formació i orientació laboral

 Mòdul 11: Síntesis

 Mòdul 12: Formació en el centre de treball



 La formació dual és la modalitat de la formació
professional (FP) en la qual l'estudiant esdevé aprenent
i combina la formació en el centre educatiu amb
l'activitat productiva en l'empresa.



 L'estada a l'empresa es divideix en dues fases:
 1a fase - Integració. L'alumne hi fa pràctiques i mentre s'adapta

al funcionament de l'empresa.



 2a fase - Consolidació. Estada remunerada en modalitat de
contracte o de beca, atenent als criteris d'accés prèviament
acordats entre l'empresa i el centre educatiu.





QUÈ S’ESTUDIA EN AQUEST CICLE?

 Mòdul 1: Muntatge i manteniment d’equips

 Mòdul 2: Sistemes operatius monolloc

 Mòdul 3: Aplicacions ofimàtiques

 Mòdul 4: Sistemes operatius en xarxa

 Mòdul 5: Xarxes locals

 Mòdul 6: Seguretat informàtica

 Mòdul 7: Serveis de xarxa

 Mòdul 8: Aplicacions web

 Mòdul 9: Formació i orientació laboral

 Mòdul 10: Empresa i iniciativa emprenedora

 Mòdul 11: Anglès tècnic

 Mòdul 12: Síntesi

 Mòdul 13: Formació en centres de treball



Al nostre institut impartim els cicles següents de grau
superior CFGS:

Comerç Internacional

Administració i Finances

Administració de Sistemes Informàtics en
Xarxa

Desenvolupament d’Aplicacions Web





Disseny curricular:

 En general 2000 hores de durada repartides en 33 setmanes 
lectives i dos cursos acadèmics.

 Continguts concretats en mòduls professionals i aquests es 
despleguen en unitats formatives certificables.

 Inclou formació pràctica en centres de treball FCT



 Objectius FCT:

 Completar el coneixement i les competències de l’alumnat
adquirides en l’àmbit acadèmic i fer-li conèixer la realitat del món
productiu per tal d’enfocar el seu projecte de futur professional

 Millorar les seves possibilitats d’inserció laboral.

 Assegurar la qualitat i l’eficiència de les pràctiques a les empreses,
així com la col·laboració entre empreses, centre docent i alumnes, a
través d’un procés d’homologació de centres de treball per a l’FCT.



Durada cicles formatius: 2000 h

 MÒDUL FCT MODALITAT NO DUAL: 350 h aprox.

 PRÀCTIQUES MODALITAT DUAL: 1000 h aprox.

 La FCT té un pes curricular considerable.



O projecte de final de cicle on l’alumnat té l’oportunitat 
de manifestar capacitats com:
 Iniciativa i autonomia

 Superació personal i resolució de problemes.

 Treball en equip.

 Responsabilitat i organització. 

 Concretar tots els continguts adquirits al llarg del cicle formatiu.



 La nota de cada mòdul serà la mitjana ponderada de les
diferents unitats formatives, sempre que aquestes
siguin iguals o més grans que 5.

Per superar un mòdul cal doncs aprovar totes les
unitats formatives que el conformen.



Per cada UF l’alumnat disposa de fins a 4 convocatòries
ordinàries i 1 extraordinària que s’ha de demanar.

Cada curs hi ha dues convocatòries:

Una obligatòria associada a l’avaluació continuada i a
l’assistència al llarg del curs.

Una segona voluntària al mes de juny.



 La qualificació de cada UF serà un número sense
decimals entre 1 i 10.

Un cop aprovades totes les UFs corresponents a un
determinat mòdul, la qualificació del mòdul serà un
número sense decimals entre 5 i 10.

En acabar cada trimestre, es lliurarà a l’alumnat un
butlletí de notes amb la qualificació de les UFs
avaluades al llarg d’aquell trimestre i a on apareixeran
les UFs aprovades amb anterioritat.



Exemple de butlletí:



 L'assistència és obligatòria. Si les faltes injustificades
superen el 10% de les hores totals d’una determinada
UF, o la suma de les justificades i injustificades supera el
25%, l’alumne perdrà el dret a l’avaluació continua.



Gestió Administrativa, àmbit jurídic
 Tarda: 15:00-21:20 (descans de 18:00 a 18:20)

Gestió Administrativa
 1r curs matí: 8:00-14:30 (descans de 11:00 a 11:30)

 2n curs tarda: 15:00-21:20 (descans de 18:00 a 18:20)

Activitats comercials DUAL
 Tarda: 15:00-21:20 (descans de 18:00 a 18:20)

Sistemes Microinformàtics i Xarxes
 Matí: 8:00-14:30 (descans de 11:00 a 11:30)

 o tarda: 15:00-21:20 (descans de 18:00 a 18:20)



Cada grup d’alumnat tindreu un/a tutora/a
assignada, per acompanyar-vos en tot moment,
assessorar-vos, orientar-vos i recollir tots els
vostres dubtes, inquietuds i queixes, i facilitar
en definitiva el vostre procés d’aprenentatge i la
vostra estada al centre.



Beques Erasmus+

Estades en empresa per tota Europa
 Alemanya

 França

 Portugal

 Escòcia i Anglaterra

 Grècia

 Eslovènia



Beques Erasmus+, que aporten?

CV alumne/a

Experiència

Domini llengua estrangera + CURS ON-LINE

Vivència personal

Recolzament professorat



Netinvet

NETINVET és una xarxa europea de centres i empreses
de formació, en què la confiança mútua s'ha establert
amb la finalitat de proporcionar als joves oportunitats
de mobilitat durant el seu itinerari de formació. Es
refereix als programes de formació en l'àmbit del
Comerç Internacional, però s'inclina a estendre a altres
cursos de formació en el sector de Comerç i Serveis.



Des del curs 2010-11, el departament de Comerç del
nostre centre ha anat acollint alumnes cada curs del
Lycée Libergier de Reims, amb una beca Erasmus+
d’estudi, per 3 mesos i després pràctiques 2 mesos més.

També hem acollit alumnat de pràctiques provinent del
centre formatiu CECOA de Lisboa.

A partir del curs 2014-15 i amb de la carta Erasmus+,
s’estableixen acords de col·laboració amb el Lycée Jean
Marcé de Rennes, i el Lycée Louise Michel de Narbona.



Activa FP

El programa ActivaFP promou metodologies
competencials basades en l'aprenentatge col·laboratiu,
proposa reptes i projectes relacionats amb situacions o
entorns laborals, i integra activitats específiques de
formació del professorat, com ara jornades d'intercanvi
d'experiències



Primera quinzena de maig

Criteri únic d’admissió: nota mitjana de 1r a 3r d’ESO



Cal que tingueu clar que entreu en un

ensenyament post-obligatori i professionalitzador

La MOTIVACIÓ es clau
per tal que tingueu èxit
en aquesta nova etapa.

La FP pot ser la porta a una

carrera professional d’èxit,

vocacional, amb condicions
laborals dignes i reconeixement social.




