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Famílies professionals

Famílies

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

COMERÇ I MÀRQUETING

TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES

IMATGE PERSONAL

HOTELERIA I TURISME, IND. ALIMENTÀRIES

SANITAT

SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

Es tracta d'una família transversal connectada amb la majoria de sectors produc�us, que engloba ac�vitats 
d'atenció al públic, administració, auditoria, finances, assegurances i ges�ó de la informació.

Fa referència a totes aquelles ac�vitats relacionades amb la distribució comercial en el seu sen�t més ampli, 
incloent les de compravenda, logís�ca, transport, màrque�ng i relacions públiques.

Aquests estudis capaciten per atendre les persones en situació de dependència, en l'àmbit domiciliari i 
ins�tucional, a fi de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, fent ac�vitats assistencials, no sanitàries, 
psicosocials i de suport a la ges�ó domès�ca, i aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant-
les a altres serveis quan calgui.

Inclou ac�vitats com crear elaboracions de cuina i pas�sseria, atendre clients en hotels i pensions, ges�onar 
les ac�vitats de neteja en hotels i promocionar des�nacions turís�ques, entre d'altres.

Fa referència a l'aplicació de tractaments d'estè�ca i perruqueria u�litzant les tecnologies existents 
actualment en el sector i adequant-se als requeriments de seguretat i higiene.

Contempla ac�vitats que fan referència tant a la fabricació com als serveis en l'àmbit de les Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació. Abasta tasques diverses com poden ser la configuració d'equips, la creació de 
pàgines web, la reparació de sistemes microinformà�cs o el disseny de sistemes de seguretat informà�ca.

Contempla un ampli ventall d'ac�vitats professionals preven�ves, cura�ves i pal·lia�ves d'atenció sanitària; 
funcions de transport sanitari; serveis farmacèu�cs; ús d'equips de diagnòs�c; higiene bucodental; serveis de 
tanatopràxia; etc.

Et permeten realitzar operacions de manteniment, muntatge d'accessoris i transformacions a les àrees de 
mecànica, hidràulica, pneumà�ca i electricitat del sector d’automoció, ajustant-se a procediments i temps 
establerts, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental. 

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES
Contempla tasques relacionades tant amb la pràc�ca de l'esport com amb la ges�ó d'ac�vitats espor�ves, 
agrupades en tres àrees: ac�vitats fisicoespor�ves i recrea�ves, esport d'alt rendiment, i prevenció i 
recuperació.

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT
La competència general d’aquest �tol consisteix a muntar i mantenir maquinària i equip industrial i línies 
automa�tzades de producció d’acord amb els reglaments i normes establertes, seguint els protocols de 
qualitat, de seguretat i de prevenció de riscos laborals i respecte ambiental.

Et capaciten per muntar i mantenir infraestructures de telecomunicació en edificis, instal·lacions elèctriques 
de baixa tensió, màquines elèctriques i sistemes automa�tzats. Muntar o ampliar equips informà�cs i 
perifèrics i instal·lar o configurar programari base, sistemes opera�us i aplicacions en condicions de qualitat i 
seguretat; muntar les canalitzacions, el cablatge, els armaris, suports, etc., i instal·lar les càmeres, els 
processadors de senyal, les centraletes, amb eines de programació.



“El camí pel teu futur”

Sumari

Sumari

Famílies professionals

Espai ins�tuts

Mapa forma�u

Castell de Sant Ferran

3

26

46

52

Espai empreses 4

“E
l c

a
m

í 
p
el

 t
eu

 f
ut

ur
”

Oficis
saló

Fundació dels Oficis 50

Col·laboracions 53

3

Famílies professionals

Famílies

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

COMERÇ I MÀRQUETING

TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES

IMATGE PERSONAL

HOTELERIA I TURISME, IND. ALIMENTÀRIES

SANITAT

SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

Es tracta d'una família transversal connectada amb la majoria de sectors produc�us, que engloba ac�vitats 
d'atenció al públic, administració, auditoria, finances, assegurances i ges�ó de la informació.

Fa referència a totes aquelles ac�vitats relacionades amb la distribució comercial en el seu sen�t més ampli, 
incloent les de compravenda, logís�ca, transport, màrque�ng i relacions públiques.

Aquests estudis capaciten per atendre les persones en situació de dependència, en l'àmbit domiciliari i 
ins�tucional, a fi de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, fent ac�vitats assistencials, no sanitàries, 
psicosocials i de suport a la ges�ó domès�ca, i aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant-
les a altres serveis quan calgui.

Inclou ac�vitats com crear elaboracions de cuina i pas�sseria, atendre clients en hotels i pensions, ges�onar 
les ac�vitats de neteja en hotels i promocionar des�nacions turís�ques, entre d'altres.

Fa referència a l'aplicació de tractaments d'estè�ca i perruqueria u�litzant les tecnologies existents 
actualment en el sector i adequant-se als requeriments de seguretat i higiene.

Contempla ac�vitats que fan referència tant a la fabricació com als serveis en l'àmbit de les Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació. Abasta tasques diverses com poden ser la configuració d'equips, la creació de 
pàgines web, la reparació de sistemes microinformà�cs o el disseny de sistemes de seguretat informà�ca.

Contempla un ampli ventall d'ac�vitats professionals preven�ves, cura�ves i pal·lia�ves d'atenció sanitària; 
funcions de transport sanitari; serveis farmacèu�cs; ús d'equips de diagnòs�c; higiene bucodental; serveis de 
tanatopràxia; etc.

Et permeten realitzar operacions de manteniment, muntatge d'accessoris i transformacions a les àrees de 
mecànica, hidràulica, pneumà�ca i electricitat del sector d’automoció, ajustant-se a procediments i temps 
establerts, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental. 

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES
Contempla tasques relacionades tant amb la pràc�ca de l'esport com amb la ges�ó d'ac�vitats espor�ves, 
agrupades en tres àrees: ac�vitats fisicoespor�ves i recrea�ves, esport d'alt rendiment, i prevenció i 
recuperació.

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT
La competència general d’aquest �tol consisteix a muntar i mantenir maquinària i equip industrial i línies 
automa�tzades de producció d’acord amb els reglaments i normes establertes, seguint els protocols de 
qualitat, de seguretat i de prevenció de riscos laborals i respecte ambiental.

Et capaciten per muntar i mantenir infraestructures de telecomunicació en edificis, instal·lacions elèctriques 
de baixa tensió, màquines elèctriques i sistemes automa�tzats. Muntar o ampliar equips informà�cs i 
perifèrics i instal·lar o configurar programari base, sistemes opera�us i aplicacions en condicions de qualitat i 
seguretat; muntar les canalitzacions, el cablatge, els armaris, suports, etc., i instal·lar les càmeres, els 
processadors de senyal, les centraletes, amb eines de programació.



“El camí pel teu futur”Empreses

Espai empreses
Activitats físiques i esportives
Administració i gestió
Comerç i màrqueting
Electricitat i electrònica
Hoteleria i turisme, ind. alimentàries
Imatge personal
Informàtica i comunicacions
Instal·lació i manteniment
Sanitat
Serveis socioculturals i a la comunitat
Transport i manteniment de vechicles

5
6
8
11
12
14
15
16
19
21
23

“El camí pel teu futur”Empppppreses

Espai empreses
Activitats físiques i esportives
Administració i gestió
Comerç i màrqueting
Electricitat i electrònica
Hoteleria i turisme, ind. alimentàries
Imatge personal
Informàtica i comunicacions
Instal·lació i manteniment
Sanitat
Serveis socioculturals i a la comunitat
Transport i manteniment de vechicles

5
6
8
11
12
14
15
16
19
21
23

5Empreses

Activitats físiques i esportives

Segueix-la

 
info@padbolvilafant.com

Z. Espor�va Pavelló, s/n 
17740 VILAFANT

www.padbolvilafant.com

Dades de l’empresa

600 635 179 Padbol Vilafant 

@padbolvilafant 

@padbolvilafant 

Què fem?
DEFINICIÓ PADBOL
El Padbol és una disciplina espor�va que fusiona dos dels esports 
més prac�cats en aquest país: Futbol i Pàdel.

NOSALTRES
A Padbol Vilafant volem consolidar l'esport a nivell comarcal a través 
de par�ts, tornejos, lligues amb rankings i l'escola amb classes 
col·lec�ves.

Disposem de dues pistes outdoor envoltades d'un entorn privilegiat, 
que pots reservar desde la nostra web.

Formació Professional DUAL

)
*

Els estudis de Formació Professional capaciten per a l'exercici 
qualificat de diferents professions i proporcionen la formació 
necessària per adquirir la competència professional i els 
coneixements específics de cada sector.

La Formació Professional s'organitza per famílies professionals que 
ordenen els ensenyaments en cicles de grau mitjà i de grau superior i 
els �tols són de tècnic i tècnic superior.

La Formació Professional Dual és la modalitat de formació 
professional en la qual l'estudiant esdevé aprenent i combina la 
formació en el centre educa�u amb l'ac�vitat a l'empresa.

Els objec�us de la FP Dual són:

§ Que els alumnes aprenguin treballant i treballin aprenent.

§ Establir una major vinculació amb les empreses.

§ Oferir es�muls posi�us a les empreses i als alumnes.

§ Millorar la qualificació professional dels alumnes adaptant els 
seus coneixements a les necessitats de les empreses i de l'entorn.

La formació professional dual és un model forma�u orientat a 
“guanyar-guanyar”: empreses, alumnat i centres educa�us. 
Focalitza i suma els esforços de totes les parts implicades per formar 
nous professionals i aporta valor afegit: polivalència, formació en un 
entorn real i coneixement de processos i tecnologies de la pròpia 
empresa.

Els principals avantatges:

§ Tenir professionals qualificats en el seu sector professional.

§ Assegurar el relleu generacional dels seus treballadors amb 
garan�es.

§ Decidir sobre els con�nguts que aprendrà l'alumnat.

§ Transmetre coneixements adaptats a les seves necessitats.

§ Augmentar el potencial dels seus treballadors amb la formació.

§ Avantatges econòmics i a la Seguretat Social.

§ Col·laborar amb la responsabilitat social corpora�va, inver�nt en 
formació i compromís.

§ Millorar la posició de l'empresa davant la societat en general.

@padbolvilafant 
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info@margallicaixas.com

Carrer Nou, 106 
17600 FIGUERES

www.margallicaixas.com

Dades de l’empresa

972 514 127 

Què fem? Oportunitats laborals:
Margall i Caixàs som una empresa amb una sòlida implantació a 
Figueres i a tot l’Alt Empordà. Fundada l'any 1986, la nostra ac�vitat 
és la de corredoria d’assegurances i assessoria d’empreses en 
l'àmbit comptable, fiscal i laboral.
Per tal de portar a terme la nostra tasca, comptem amb 
professionals �tulats amb demostrada experiència en tots els 
nostres àmbits d’actuació. 
Som membres del Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona i 
de l'Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i 
Balears.

DEPARTAMENT COMPTABLE: Oferim un servei de comptabilitat 
integral adaptat a les necessitats de cada client, amb visites 
periòdiques a l’empresa, per dur a terme un seguiment comptable 
eficient. Resolem els dubtes i consultes en la comptabilitat del dia a 
dia i en els assentaments de tancament de l’exercici comptable. 
Confeccionem els llibres oficials, elaborem els comptes anuals amb 
presentació al Registre Mercan�l.
DEPARTAMENT FISCAL: Assessorem tant a empreses com a 
par�culars. Confeccionem tot �pus de declaracions tributàries 
davant l’administració estatal, autonòmica o local.
Analitzem les repercussions fiscals dels resultats de l’ac�vitat 
econòmica, estudiant les possibles bonificacions aplicables per tal 
d’obtenir el màxim estalvi. Cons�tució i dissolució de tot �pus de 
societats. Tramitació d’herències i donacions.
DEPARTAMENT LABORAL: Assessorament per al compliment de les 
obligacions en el món laboral i de Seguretat Social: altes i baixes 
d'empreses i de personal, confecció i presentació de contractes de 
treball, confecció de nòmines i butlle�ns de co�tzació (TC1 - TC2), 
representació en actes d’inspecció de Treball i de la Seguretat Social.

Activitats físiques i esportives

)
*

Segueix-la

 
info@skkayak.com

Passeig Marí�m, 4 
17490 LLANÇÀ

www.kayakcostabrava.com

Dades de l’empresa

627 433 332 mineralsgirona

kayakcostabrava

@skkayak

Què fem? Oportunitats laborals:
 Pau Calero, el gerent de SK KAYAK, és un dels pioners del caiac de 
mar a Catalunya i un referent en les propostes eco turís�ques a la 
Costa Brava.
Treballem en un entorn privilegiat el Parc Natural del Cap de Creus i 
el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà.
 SKI KAYAK té una dimensió social que ha fet de Llançà un dels 
referents del caiac de mar a la Costa Brava i a Catalunya.
 Som un a empresa oberta tot l'any que cuida la Responsabilitat 
Social Corpora�va (CSR) amb mesures laborals i de relació amb 
en�tats del territori.
 A SK KAYAK ens renovem constantment per tal d'acostar els nostres 
visitants a l'entorn de Llançà.
Tenim la filosofia de no només preservar els nostres espais naturals 
sinó que volem par�cipar de manera ac�va en la protecció del 
ecosistemes i fomentar la biodiversitat..

RESPONSABLE DE BASE
TASCA: Atenció al públic i ges�ó de lloguers.
FORMACIÓ: Idiomes
SOU: 1.200€/mes

AUXILIAR GUIA
TASCA: Guiatge de grups.
FORMACIÓ: Idiomes. CAFFMIN
SOU: 900€/mes

GUIA CAIAC
TASCA: Guiatge de grups.
FORMACIÓ: Idiomes. Piragüisme.
SOU: 1.400€/mes

)
*

“El camí pel teu futur”Empreses

Segueix-la

MARGALL I CAIXÀS

margallicaixas

@margallicaixas

7Empreses
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costabrava@simcat.info

C/ Empordà, 34 Baixos 
17600 FIGUERES

www.simcat.es

Dades de l’empresa

972 674 363 @simcatxxI

Què fem?
SIMCAT XXI és una empresa que va néixer amb la il·lusió d'assessorar 
oferint tots els serveis de ges�ó i intermediació immobiliària amb la 
màxima serietat, eficàcia i rapidesa. 
Raons per confiar en SIMCAT XXI SL

PROFESSIONALITAT. Tot l'equip estem especialitzats en la ges�ó 
comercial immobiliària, con�nuament ens reciclem per poder 
atendre millor als clients.

TRACTE PERSONALITZAT. Escoltem i busquem el que vostè ens 
demana, perquè decideixi fàcilment, nosaltres ens ocupem de tot el 
treball. 

EXPERIÈNCIA. Estem ajudant a les persones en els serveis 
immobiliaris des de l'any 2000, amb la nostra experiència sabem 
adaptar-nos a les necessitats dels nostres clients, per trobar-los la 
finca desitjada.

TRANSPARÈNCIA. La nostra ges�ó es basa en una transparència 
total, en la qual s'expliquen tots els passos a seguir clarament, amb 
sinceritat i eficàcia, pensant en el client, perquè no �ngui sorpreses 
inesperades. 

TECNOLOGIA. Con�nuament estem millorant la pàgina web i 
actualitzant els programes, perquè vostè pugui tenir tota la 
informació i arribar a l'objec�u desitjat, sigui comprar, llogar o 
vendre.

 EL CLIENT. Durant aquests catorze anys, el nostre afany és que se'ns 
conegui per la nostra manera de fer i amb això, hem aconseguit que 
el client repeteixi i ens recomani als seus familiars i amistats.

Administració i gestió

)
*

Segueix-la

 
central@tax.es

Carrer d'Alemanya, 14
17600 FIGUERES

www.tax.es

Dades de l’empresa

972 674 177 

Què fem? Oportunitats laborals:
Fundada al mes d'agost de l'any 1988 a la ciutat de Figueres (Girona), 
per Joan Gironella, economista i auditor de formació. TAX 
Economistes i Advocats, s'ha especialitzat en l'assessorament i 
ges�ó de la pe�ta i mitjana empresa en les àrees fiscal, laboral, 
comptable, legal, auditoria, ges�ó de qualitat-ISO, recursos humans, 
tràmits, protecció de dades i corredoria d'assegurances.
A par�r de l'any 1991 va començar el seu desenvolupament amb 
l'obertura de noves oficines pròpies. Atesos els bons resultats que es 
varen obtenir, l'any 1994 es va posar en marxa la polí�ca d'expansió 
mitjançant el règim de franquícies. Durant l'any 1995 TAX va obrir les 
seves primeres oficines franquiciades a Catalunya i la seva expansió 
a la resta de l'Estat es va iniciar l'any 1996, creant el Grup TAX 
Economistes i Advocats.
L'any 2021, el Grup té 5 oficines pròpies i 42 oficines associades, així 
com una cartera de clients de mes de 30.000 empreses, el 90% de les 
quals són Pimes.

ÀREES DE SERVEI
Ÿ   LABORAL
Ÿ   FISCAL
Ÿ  COMPTABLE
Ÿ  LEGAL
Ÿ  AUDITORIA
Ÿ  CORREDORIA D’ASSEGURANCES
Ÿ  TRÀMITS
Ÿ  INTERNACIONALITZACIÓ

)
* @GrupoTAX

TAX Economistas y Abogados

TAX Economistas y Abogados

@TAXEconomistasyAbogados

L Assessoria va ser fundada a Figueres  l' any 1996. Ha evolucionat 
durant aquests anys amb la incorporació de varis professionals 
especialitzats en l' assessorament  tributari, jurídic, comptable, 
financer, laboral i mercan�l.
Assessorem als nostres clients a nivell nacional i internacional, en tot 
�pus de situacions i problemà�ques, independenment de la seva 
condició d' empresaris o  par�culars en funció de les seves 
necessitats. 
El nostre objec�u és mantenir un contacte directe amb l' empresa i 
els empresaris, establir uns Canals d ' informació personalitzats amb 
els clients i oferir un assessorament permanent de totes les 
obligacions per planificar-les op�mitzant el cost.També ajudem a les 
empreses a interpretar i analitzar la informació així com assessorem 
contínuament sobre les norma�ves vigents.

SK Kayak



Administració i gestió

 
info@margallicaixas.com

Carrer Nou, 106 
17600 FIGUERES

www.margallicaixas.com

Dades de l’empresa

972 514 127 

Què fem? Oportunitats laborals:
Margall i Caixàs som una empresa amb una sòlida implantació a 
Figueres i a tot l’Alt Empordà. Fundada l'any 1986, la nostra ac�vitat 
és la de corredoria d’assegurances i assessoria d’empreses en 
l'àmbit comptable, fiscal i laboral.
Per tal de portar a terme la nostra tasca, comptem amb 
professionals �tulats amb demostrada experiència en tots els 
nostres àmbits d’actuació. 
Som membres del Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona i 
de l'Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i 
Balears.

DEPARTAMENT COMPTABLE: Oferim un servei de comptabilitat 
integral adaptat a les necessitats de cada client, amb visites 
periòdiques a l’empresa, per dur a terme un seguiment comptable 
eficient. Resolem els dubtes i consultes en la comptabilitat del dia a 
dia i en els assentaments de tancament de l’exercici comptable. 
Confeccionem els llibres oficials, elaborem els comptes anuals amb 
presentació al Registre Mercan�l.
DEPARTAMENT FISCAL: Assessorem tant a empreses com a 
par�culars. Confeccionem tot �pus de declaracions tributàries 
davant l’administració estatal, autonòmica o local.
Analitzem les repercussions fiscals dels resultats de l’ac�vitat 
econòmica, estudiant les possibles bonificacions aplicables per tal 
d’obtenir el màxim estalvi. Cons�tució i dissolució de tot �pus de 
societats. Tramitació d’herències i donacions.
DEPARTAMENT LABORAL: Assessorament per al compliment de les 
obligacions en el món laboral i de Seguretat Social: altes i baixes 
d'empreses i de personal, confecció i presentació de contractes de 
treball, confecció de nòmines i butlle�ns de co�tzació (TC1 - TC2), 
representació en actes d’inspecció de Treball i de la Seguretat Social.

Activitats físiques i esportives

)
*
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info@skkayak.com

Passeig Marí�m, 4 
17490 LLANÇÀ

www.kayakcostabrava.com

Dades de l’empresa

627 433 332 mineralsgirona

kayakcostabrava

@skkayak

Què fem? Oportunitats laborals:
 Pau Calero, el gerent de SK KAYAK, és un dels pioners del caiac de 
mar a Catalunya i un referent en les propostes eco turís�ques a la 
Costa Brava.
Treballem en un entorn privilegiat el Parc Natural del Cap de Creus i 
el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà.
 SKI KAYAK té una dimensió social que ha fet de Llançà un dels 
referents del caiac de mar a la Costa Brava i a Catalunya.
 Som un a empresa oberta tot l'any que cuida la Responsabilitat 
Social Corpora�va (CSR) amb mesures laborals i de relació amb 
en�tats del territori.
 A SK KAYAK ens renovem constantment per tal d'acostar els nostres 
visitants a l'entorn de Llançà.
Tenim la filosofia de no només preservar els nostres espais naturals 
sinó que volem par�cipar de manera ac�va en la protecció del 
ecosistemes i fomentar la biodiversitat..

RESPONSABLE DE BASE
TASCA: Atenció al públic i ges�ó de lloguers.
FORMACIÓ: Idiomes
SOU: 1.200€/mes

AUXILIAR GUIA
TASCA: Guiatge de grups.
FORMACIÓ: Idiomes. CAFFMIN
SOU: 900€/mes

GUIA CAIAC
TASCA: Guiatge de grups.
FORMACIÓ: Idiomes. Piragüisme.
SOU: 1.400€/mes

)
*
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MARGALL I CAIXÀS

margallicaixas

@margallicaixas
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costabrava@simcat.info

C/ Empordà, 34 Baixos 
17600 FIGUERES

www.simcat.es

Dades de l’empresa

972 674 363 @simcatxxI

Què fem?
SIMCAT XXI és una empresa que va néixer amb la il·lusió d'assessorar 
oferint tots els serveis de ges�ó i intermediació immobiliària amb la 
màxima serietat, eficàcia i rapidesa. 
Raons per confiar en SIMCAT XXI SL

PROFESSIONALITAT. Tot l'equip estem especialitzats en la ges�ó 
comercial immobiliària, con�nuament ens reciclem per poder 
atendre millor als clients.

TRACTE PERSONALITZAT. Escoltem i busquem el que vostè ens 
demana, perquè decideixi fàcilment, nosaltres ens ocupem de tot el 
treball. 

EXPERIÈNCIA. Estem ajudant a les persones en els serveis 
immobiliaris des de l'any 2000, amb la nostra experiència sabem 
adaptar-nos a les necessitats dels nostres clients, per trobar-los la 
finca desitjada.

TRANSPARÈNCIA. La nostra ges�ó es basa en una transparència 
total, en la qual s'expliquen tots els passos a seguir clarament, amb 
sinceritat i eficàcia, pensant en el client, perquè no �ngui sorpreses 
inesperades. 

TECNOLOGIA. Con�nuament estem millorant la pàgina web i 
actualitzant els programes, perquè vostè pugui tenir tota la 
informació i arribar a l'objec�u desitjat, sigui comprar, llogar o 
vendre.

 EL CLIENT. Durant aquests catorze anys, el nostre afany és que se'ns 
conegui per la nostra manera de fer i amb això, hem aconseguit que 
el client repeteixi i ens recomani als seus familiars i amistats.

Administració i gestió

)
*
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central@tax.es

Carrer d'Alemanya, 14
17600 FIGUERES

www.tax.es

Dades de l’empresa

972 674 177 

Què fem? Oportunitats laborals:
Fundada al mes d'agost de l'any 1988 a la ciutat de Figueres (Girona), 
per Joan Gironella, economista i auditor de formació. TAX 
Economistes i Advocats, s'ha especialitzat en l'assessorament i 
ges�ó de la pe�ta i mitjana empresa en les àrees fiscal, laboral, 
comptable, legal, auditoria, ges�ó de qualitat-ISO, recursos humans, 
tràmits, protecció de dades i corredoria d'assegurances.
A par�r de l'any 1991 va començar el seu desenvolupament amb 
l'obertura de noves oficines pròpies. Atesos els bons resultats que es 
varen obtenir, l'any 1994 es va posar en marxa la polí�ca d'expansió 
mitjançant el règim de franquícies. Durant l'any 1995 TAX va obrir les 
seves primeres oficines franquiciades a Catalunya i la seva expansió 
a la resta de l'Estat es va iniciar l'any 1996, creant el Grup TAX 
Economistes i Advocats.
L'any 2021, el Grup té 5 oficines pròpies i 42 oficines associades, així 
com una cartera de clients de mes de 30.000 empreses, el 90% de les 
quals són Pimes.

ÀREES DE SERVEI
Ÿ   LABORAL
Ÿ   FISCAL
Ÿ  COMPTABLE
Ÿ  LEGAL
Ÿ  AUDITORIA
Ÿ  CORREDORIA D’ASSEGURANCES
Ÿ  TRÀMITS
Ÿ  INTERNACIONALITZACIÓ

)
* @GrupoTAX

TAX Economistas y Abogados

TAX Economistas y Abogados

@TAXEconomistasyAbogados

L Assessoria va ser fundada a Figueres  l' any 1996. Ha evolucionat 
durant aquests anys amb la incorporació de varis professionals 
especialitzats en l' assessorament  tributari, jurídic, comptable, 
financer, laboral i mercan�l.
Assessorem als nostres clients a nivell nacional i internacional, en tot 
�pus de situacions i problemà�ques, independenment de la seva 
condició d' empresaris o  par�culars en funció de les seves 
necessitats. 
El nostre objec�u és mantenir un contacte directe amb l' empresa i 
els empresaris, establir uns Canals d ' informació personalitzats amb 
els clients i oferir un assessorament permanent de totes les 
obligacions per planificar-les op�mitzant el cost.També ajudem a les 
empreses a interpretar i analitzar la informació així com assessorem 
contínuament sobre les norma�ves vigents.

SK Kayak
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morenooliveras@gmail.com

Sant  Domènec, 3
17600 FIGUERES

Dades de l’empresa

972 673 323 

Què fem? Oportunitats laborals:
Comerç al detall de roba i complements.
Big Bang és una bo�ga que reflexa les tendències internacionals de 
la moda Streetwear .
Representa la Cultura Urbana en roba, calçat i complements amb 
més 100 proveïdors de marques d'úl�ma tendència.
La situació privilegiada de Figueres amb molta influencia turís�ca 
permet tenir la mateixa moda que a qualsevol capital Europea .  

AJUDANT DE DEPENDENT/A
TASCA: Venda de roba
FORMACIÓ: Comerç i markè�ng, Idiomes
SOU: Segons conveni

DEPENDENT/A
TASCA: Venda de roba
FORMACIÓ: Comerç i màrque�ng, Idiomes
SOU: Segons conveni

Comerç i màrqueting

)
*
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luisgarcia@severaladvice.com

C/ Doctor Clos, 56 
17491 PERALADA

www.severaladvice.com

Dades de l’empresa

652 156 875 

Què fem? Oportunitats laborals:
Several Advice, S.L. és una empresa dedicada exclusivament a la 
implantació de Llei de Protecció de Dades LOPD, RGPD, Auditoria i 
LSSICE, Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç 
Electrònic. 
Amb més de 13 anys d'experiència en el sector. Ja són moltes les 
empreses que han confiat en nosaltres, i aquestes són algunes de les 
raons de la seva elecció:

  SERVEI PROFESSIONAL
  FORMACIÓ CONSTANT
  ASSESSORAMENT INTEGRAL
  MANTENIMENT I AUDITORIES

ASSESSOR COMERCIAL
TASCA: Venta de serveis
FORMACIÓ: Comerç i markè�ng
SOU: 16.000€ + incen�us
CONSULTOR
TASCA: Adaptació norma�ves
FORMACIÓ: Dret
SOU: 25.000€ - 27.000€
TÈCNIC INFORMÀTIC
TASCA: Sistemes i Programació
FORMACIÓ: Informà�ca
SOU: 25.000€ - 27.000€

)
*

several.advice

@bigbangfigueres

bigbangfigueres95

9Empreses

Comerç i màrqueting

 
info@padrosa.com

Crta N-II km 760  
17730 ELS HOSTALETS DE LLERS

www.padrosa.com

Dades de l’empresa

972 541 100

Què fem?
ADMINISTRATIVA
TASCA: Tràfic
FORMACIÓ: Idiomes i informà�ca

XOFER CAMIÓ / TRAILER
TASCA: Conductor
FORMACIÓ: Carnets

XOFER GRUA
TASCA: Conductor grua
FORMACIÓ: Carnet epecial

Comerç i màrqueting

)
*
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info@heco.es

Crta N-IIa Km 4,3 
17600 FIGUERES

www.heco.es

Dades de l’empresa

972 503 055 HECO

heco_industry

Què fem? Oportunitats laborals:
Empresa dedicada a la fabricació de moble metàl·lic per a la 
industria en diferents sectors com; aeronàu�ca, naval, 
automovilís�c, etc.
Amb mès de 65 anys de la nostra creació hem anat evolucionant els 
productes del nostre catàleg segons les necessitats dels nostres 
clients.
En la actualitat fabriquem més de 2.500 referències, totes 
referenciades en el nostre catàleg i web.
També ens dediquem a donar solucions als clients oferint producte 
especial segons les necessitats específiques, gràcies a que tenim un 
procés de fabricació complert en les nostres instal·lacions.

Donada la amplitud del circuit de fabricació que tenim oferim 
possibilitats a:

- Plegadors

- Soldadors

- Pintors

- Operaris de muntatge

)
*

És un grup empresarial, que opera des de l'any 1923. Ofereix serveis 
de grues autopropulsades, transports especials, maquinària 
d'elevació, pàrquing de seguretat per camions i lloguer d'oficines i 
magatzems.

®
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morenooliveras@gmail.com

Sant  Domènec, 3
17600 FIGUERES

Dades de l’empresa

972 673 323 

Què fem? Oportunitats laborals:
Comerç al detall de roba i complements.
Big Bang és una bo�ga que reflexa les tendències internacionals de 
la moda Streetwear .
Representa la Cultura Urbana en roba, calçat i complements amb 
més 100 proveïdors de marques d'úl�ma tendència.
La situació privilegiada de Figueres amb molta influencia turís�ca 
permet tenir la mateixa moda que a qualsevol capital Europea .  

AJUDANT DE DEPENDENT/A
TASCA: Venda de roba
FORMACIÓ: Comerç i markè�ng, Idiomes
SOU: Segons conveni

DEPENDENT/A
TASCA: Venda de roba
FORMACIÓ: Comerç i màrque�ng, Idiomes
SOU: Segons conveni

Comerç i màrqueting

)
*

Segueix-la

 
luisgarcia@severaladvice.com

C/ Doctor Clos, 56 
17491 PERALADA

www.severaladvice.com

Dades de l’empresa

652 156 875 

Què fem? Oportunitats laborals:
Several Advice, S.L. és una empresa dedicada exclusivament a la 
implantació de Llei de Protecció de Dades LOPD, RGPD, Auditoria i 
LSSICE, Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç 
Electrònic. 
Amb més de 13 anys d'experiència en el sector. Ja són moltes les 
empreses que han confiat en nosaltres, i aquestes són algunes de les 
raons de la seva elecció:

  SERVEI PROFESSIONAL
  FORMACIÓ CONSTANT
  ASSESSORAMENT INTEGRAL
  MANTENIMENT I AUDITORIES

ASSESSOR COMERCIAL
TASCA: Venta de serveis
FORMACIÓ: Comerç i markè�ng
SOU: 16.000€ + incen�us
CONSULTOR
TASCA: Adaptació norma�ves
FORMACIÓ: Dret
SOU: 25.000€ - 27.000€
TÈCNIC INFORMÀTIC
TASCA: Sistemes i Programació
FORMACIÓ: Informà�ca
SOU: 25.000€ - 27.000€

)
*

several.advice

@bigbangfigueres

bigbangfigueres95

9Empreses

Comerç i màrqueting

 
info@padrosa.com

Crta N-II km 760  
17730 ELS HOSTALETS DE LLERS

www.padrosa.com

Dades de l’empresa

972 541 100

Què fem?
ADMINISTRATIVA
TASCA: Tràfic
FORMACIÓ: Idiomes i informà�ca

XOFER CAMIÓ / TRAILER
TASCA: Conductor
FORMACIÓ: Carnets

XOFER GRUA
TASCA: Conductor grua
FORMACIÓ: Carnet epecial

Comerç i màrqueting

)
*
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info@heco.es

Crta N-IIa Km 4,3 
17600 FIGUERES

www.heco.es

Dades de l’empresa

972 503 055 HECO

heco_industry

Què fem? Oportunitats laborals:
Empresa dedicada a la fabricació de moble metàl·lic per a la 
industria en diferents sectors com; aeronàu�ca, naval, 
automovilís�c, etc.
Amb mès de 65 anys de la nostra creació hem anat evolucionant els 
productes del nostre catàleg segons les necessitats dels nostres 
clients.
En la actualitat fabriquem més de 2.500 referències, totes 
referenciades en el nostre catàleg i web.
També ens dediquem a donar solucions als clients oferint producte 
especial segons les necessitats específiques, gràcies a que tenim un 
procés de fabricació complert en les nostres instal·lacions.

Donada la amplitud del circuit de fabricació que tenim oferim 
possibilitats a:

- Plegadors

- Soldadors

- Pintors

- Operaris de muntatge

)
*

És un grup empresarial, que opera des de l'any 1923. Ofereix serveis 
de grues autopropulsades, transports especials, maquinària 
d'elevació, pàrquing de seguretat per camions i lloguer d'oficines i 
magatzems.

®
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info@calsina-carre.com

Camí del Roure, 5 
17706 PONT DE MOLINS

www.calsina-carre.com

Dades de l’empresa

972 529 211 

Què fem?
El Grup Calsina Carré el formem una gran família d'empreses 
dinàmiques, de marcada vocació internacional, l'objec�u principal 
de les quals és aconseguir la sa�sfacció dels seus clients. Després de 
4 dècades d'història, ens hem situat com una referència europea del 
transport terrestre, la logís�ca, i el sofware especialitzat... la cadena 
logís�ca integral. Un alt coneixement del mercat ens permet 
abordar amb èxit tot �pus de projectes logís�cs. 

Com a únic interlocutor dels nostres clients, desenvolupem un �pus 
de negoci en el que abarquem tots els aspectes de la cadena logís�ca 
integral. Les divisions que cons�tueixen el nostre grup, fonamenten 
la seva visió empresarial en un equip humà altament qualificat, amb 
un know how contrastat. 

Convergim un grup de professionals que coneixem el negoci i el 
territori per on ens movem. Ens hem dotat de tecnologies punteres, 
creant el nostre propi so�ware de ges�ó per a adaptar-lo a qualsevol 
ac�vitat logís�ca. Amb tot això, ens hem preparat per aportar als 
nostres clients una gamma de serveis basats en la qualitat, la 
confiança i la sostenibilitat.

)
*

Calsina Carre

calsina_carre

@Calsina1971

Segueix-la

 
info@mineralia.es

Crta N-IIa Km 8,3 
17600 FIGUERES

www.mineralia.es

Dades de l’empresa

972 503 805 mineralsgirona

mineralia_group

@minerals_

Què fem?
mineralia® es dedica a l'extracció i micronització de minerals com a 
càrregues, fillers i extenders per a la indústria. La innovació i la 
millora con�nues han conver�t mineralia® en el primer productor 
de sulfat de bari natural de l'Estat, ocupant també les primeres 
posicions europees amb fabricats de talc, dolomita, quars, caolí, 
mica i pissarra.
Gràcies a una xarxa comercial present als principals mercats del 
món, oferim un servei eficaç per a sa�sfer les necessitats de tot �pus 
d'indústries. Tenim presència en 5 con�nents i més de 40 països.
En el departament comercial i de logís�ca es desenvolupen 
ac�vitats de distribució i comercialització, aplicant les normes de 
qualitat i seguretat establertes i respectant la legislació vigent. 
Organitzem, ges�onem i controlem les operacions de transport i 
planifiquem les ac�vitats logís�ques de l'empresa en el marc de la 
qualitat, seguretat i respecte pel medi ambient.

TASQUES
· Ges�ó integral de comandes: recepció de comandes, tramitació i 
documentació.
· Ges�ó integral de logís�ca terrestre, marí�ma i aèria.
· Documentació associada a les comandes
· Recerca i negociació de proveïdors logís�cs
· Suport a la ges�ó comercial: enviament de catàlegs i atenció 
telefònica.
· Ges�ó de mostres: recepció de comandes, tramitació interna i 
enviament.

)
*

Oportunitats laborals:

11Empreses
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info@jctecnics.com

Rabós d'Empòrdà, Nau 2.7  
17600 FIGUERES

www.jctecnics.com

Dades de l’empresa

972 510 992

@JcTecnics

Què fem?
TÈCNIC TELECOS
TASCA: Manteniment i reparació
FORMACIÓ: FP 2 universal
SOU: 38.000€
INSTAL·LADOR
TASCA: Instal·lar
FORMACIÓ: FP 2
SOU: 28.000€

Electricitat i electrònica

)
*

JC Tècnics ofereix els seus serveis principalment en 3 àrees:
- Telecomunicacions
- Seguretat
- So, vídeo i llum

Gràcies a la nostra experiència aportem valor a la tecnologia.

Els nostres serveis: Antenes, porters automà�cs, càmeres i alarmes, 
fibra òp�ca, Control d’accesos, cablejat estructural, audiovisuals i 
xarxes Wifi.
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info@instalburgas.com

Pol. Industrial La Timba, nau 2  
17742 AVINYONET DE PUIGVENTÓS

www.instalburgas.com

Dades de l’empresa

972 505 895  

@Installacionsburgas

Què fem?
Calefacció
Calderes gasoil, gas i biomasa, aerotèrmica, radiadors i terra radiant.
Clima�tzació
Tota classe d'aparells tant per sistema d'expansió directe amb gas 
refrigerant (Split paret, conductes, Casse�e, Consola, etc…) com 
amb bombes de calor amb sistema hidrònic (Fancoils)
Energia solar
Plaques solars d’alt rendiment per a aigua calenta, sanitària i terres 
radianst, escalfament piscines i plaques solars (ptovoltaiques per a 
producció d’electricitat.

)
*

INSTAL·LACIONS BURGAS
Som una empresa instal·ladora amb una llarga trajectòria familiar i 
present a la comarca des de 1939. Ens dediquem principalment a 
INSTAL·LACIONS, REPARACIONS I MANTENIMENTS domès�cs i 
industrials de:
Electricitat
Enllumenats, automa�tzacions, porters, fils musicals, generadors, 
estudis energè�cs, domò�ca, enllumenats d’emergències, bateries 
de condensadors i estabilitzadors.
Fontaneria
Tractaments d’aigües (descalsificadors, equips d’osmosis, etc) 
desguassos, grups a pressió, dipòsits i fosses sèp�ques, etc. 
Gas
Instal·lacions i manteniments domès�cs i industrials.

Oportunitats laborals:

https://www.instalburgas.com/Servicios.aspx
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info@calsina-carre.com

Camí del Roure, 5 
17706 PONT DE MOLINS

www.calsina-carre.com

Dades de l’empresa

972 529 211 

Què fem?
El Grup Calsina Carré el formem una gran família d'empreses 
dinàmiques, de marcada vocació internacional, l'objec�u principal 
de les quals és aconseguir la sa�sfacció dels seus clients. Després de 
4 dècades d'història, ens hem situat com una referència europea del 
transport terrestre, la logís�ca, i el sofware especialitzat... la cadena 
logís�ca integral. Un alt coneixement del mercat ens permet 
abordar amb èxit tot �pus de projectes logís�cs. 

Com a únic interlocutor dels nostres clients, desenvolupem un �pus 
de negoci en el que abarquem tots els aspectes de la cadena logís�ca 
integral. Les divisions que cons�tueixen el nostre grup, fonamenten 
la seva visió empresarial en un equip humà altament qualificat, amb 
un know how contrastat. 

Convergim un grup de professionals que coneixem el negoci i el 
territori per on ens movem. Ens hem dotat de tecnologies punteres, 
creant el nostre propi so�ware de ges�ó per a adaptar-lo a qualsevol 
ac�vitat logís�ca. Amb tot això, ens hem preparat per aportar als 
nostres clients una gamma de serveis basats en la qualitat, la 
confiança i la sostenibilitat.

)
*

Calsina Carre

calsina_carre

@Calsina1971

Segueix-la

 
info@mineralia.es

Crta N-IIa Km 8,3 
17600 FIGUERES

www.mineralia.es

Dades de l’empresa

972 503 805 mineralsgirona

mineralia_group

@minerals_

Què fem?
mineralia® es dedica a l'extracció i micronització de minerals com a 
càrregues, fillers i extenders per a la indústria. La innovació i la 
millora con�nues han conver�t mineralia® en el primer productor 
de sulfat de bari natural de l'Estat, ocupant també les primeres 
posicions europees amb fabricats de talc, dolomita, quars, caolí, 
mica i pissarra.
Gràcies a una xarxa comercial present als principals mercats del 
món, oferim un servei eficaç per a sa�sfer les necessitats de tot �pus 
d'indústries. Tenim presència en 5 con�nents i més de 40 països.
En el departament comercial i de logís�ca es desenvolupen 
ac�vitats de distribució i comercialització, aplicant les normes de 
qualitat i seguretat establertes i respectant la legislació vigent. 
Organitzem, ges�onem i controlem les operacions de transport i 
planifiquem les ac�vitats logís�ques de l'empresa en el marc de la 
qualitat, seguretat i respecte pel medi ambient.

TASQUES
· Ges�ó integral de comandes: recepció de comandes, tramitació i 
documentació.
· Ges�ó integral de logís�ca terrestre, marí�ma i aèria.
· Documentació associada a les comandes
· Recerca i negociació de proveïdors logís�cs
· Suport a la ges�ó comercial: enviament de catàlegs i atenció 
telefònica.
· Ges�ó de mostres: recepció de comandes, tramitació interna i 
enviament.

)
*

Oportunitats laborals:

11Empreses

Electricitat i electrònica

Segueix-la

 
info@jctecnics.com

Rabós d'Empòrdà, Nau 2.7  
17600 FIGUERES

www.jctecnics.com

Dades de l’empresa

972 510 992

@JcTecnics

Què fem?
TÈCNIC TELECOS
TASCA: Manteniment i reparació
FORMACIÓ: FP 2 universal
SOU: 38.000€
INSTAL·LADOR
TASCA: Instal·lar
FORMACIÓ: FP 2
SOU: 28.000€

Electricitat i electrònica

)
*

JC Tècnics ofereix els seus serveis principalment en 3 àrees:
- Telecomunicacions
- Seguretat
- So, vídeo i llum

Gràcies a la nostra experiència aportem valor a la tecnologia.

Els nostres serveis: Antenes, porters automà�cs, càmeres i alarmes, 
fibra òp�ca, Control d’accesos, cablejat estructural, audiovisuals i 
xarxes Wifi.
 

Segueix-la

 
info@instalburgas.com

Pol. Industrial La Timba, nau 2  
17742 AVINYONET DE PUIGVENTÓS

www.instalburgas.com

Dades de l’empresa

972 505 895  

@Installacionsburgas

Què fem?
Calefacció
Calderes gasoil, gas i biomasa, aerotèrmica, radiadors i terra radiant.
Clima�tzació
Tota classe d'aparells tant per sistema d'expansió directe amb gas 
refrigerant (Split paret, conductes, Casse�e, Consola, etc…) com 
amb bombes de calor amb sistema hidrònic (Fancoils)
Energia solar
Plaques solars d’alt rendiment per a aigua calenta, sanitària i terres 
radianst, escalfament piscines i plaques solars (ptovoltaiques per a 
producció d’electricitat.

)
*

INSTAL·LACIONS BURGAS
Som una empresa instal·ladora amb una llarga trajectòria familiar i 
present a la comarca des de 1939. Ens dediquem principalment a 
INSTAL·LACIONS, REPARACIONS I MANTENIMENTS domès�cs i 
industrials de:
Electricitat
Enllumenats, automa�tzacions, porters, fils musicals, generadors, 
estudis energè�cs, domò�ca, enllumenats d’emergències, bateries 
de condensadors i estabilitzadors.
Fontaneria
Tractaments d’aigües (descalsificadors, equips d’osmosis, etc) 
desguassos, grups a pressió, dipòsits i fosses sèp�ques, etc. 
Gas
Instal·lacions i manteniments domès�cs i industrials.

Oportunitats laborals:

https://www.instalburgas.com/Servicios.aspx


“El camí pel teu futur”Empreses

Hoteleria i turisme, indústries alimentàries

Segueix-la

 
marke�ng.elcentre@peralada.cat

Avinguda de la principal de Peralada, 1 
17491 PERALADA

www.restaurantcafedelcentre.com

Dades de l’empresa

972 538 207 – 618 864 638

elcentreperalada

Què fem? Oportunitats laborals:
L'any 1985, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Peralada i dels 
veïns del poble, es va crear un lloc emblemà�c i social on poder 
reunir-nos, parlar, prendre alguna coseta....i, poder compar�r 
aquells moments amb amics, família...
Cuina de proximitat, embo�t, brasa; plats dinàmics, amb preus 
populars i també diversos menús. 
Un lloc amb diversos espais: restaurant, una amplia i assolellada 
terrassa amb parc infan�l i una sala de gran capacitat per poder fer-
hi celebracions personalitzades.
Un restaurant on la proximitat i el sen�r-te com a casa és la nostra 
principal fita. Els nostre objec�u és organitzar i buscar dia a dia noves 
idees i propostes perquè passeu un dia esplèndid!

CAMBRER
TASCA: Assessorar i servir clients.
FORMACIÓ: protocol, comunicació
SOU: 22.000€ - 30.000€
CUINER
TASCA: Elaborar menjar.
FORMACIÓ: Cuina
SOU: 28.000€ - 35.000€
GESTIÓ / COMUNICACIÓ
TASCA: Organització i marke�ng
FORMACIÓ: Comptabilitat, ADE, comunicació
SOU: 40.000€ - 50.000€

Electricitat i electrònica

)
*

Segueix-la
 
info@empordawifi.com

C/ Carles Fages de Climent, 36; 1-3
17600 FIGUERES

www.empordawifi.com

Dades de l’empresa

872 987 345

Empordà Wifi S.L.

empordawifi

Emporda wifi

Què fem? Oportunitats laborals:
Empordà Wifi SL és  una empresa de Serveis  de 
Telecomunicacions i Proveïdor Local d'Accés a Internet.  
Fundada el 2013 a Figueres, el nostre objec�u és oferir a les 
empreses, Organismes Públics i par�culars, la connec�vitat 
necessària i adequada a Internet, així com solucions 
professionals de xarxes tant cablejades com Sense Fils (Wifi) 
fiables, econòmiques i eficients, i alhora un tracte directe, 
p r o p e r  i  p e r s o n a l i t z a t  a l s  n o s t r e s  c l i e n t s .

TÈCNIC
FORMACIÓ: Grau TELECOS/XARXES

)
*

@elcentreperalada

13Empreses

Hoteleria i turisme, indústries alimentàries

Segueix-la

 
info@restaurantmiramar.com

Passeig Marí�m, 7 
17490 LLANÇÀ

www.restaurantmiramar.com

Dades de l’empresa

972 380 132 pacoperezmiramar 

@pacoperezmiramar 

@pacoperezmiramar 

Què fem? Oportunitats laborals:
En la actualitat, Miramar i Paco Pérez no poden entendre’s sense allò 
que els rodeja i que els hi dona sen�t. Incrustat en el Cap de Creus, el 
punt més oriental de la Península Ibèrica, el mediterrani banya 
Llançà, un pe�t nucli d’origen pescador, on ha crescut Paco Pérez. És 
allà on ho ha après tot sobre els elements que defineixen aquesta 
terra: la Tramuntana, la naturalesa, la tradició marinera, el bon gust 
culinari...

La seva filosofia culinària ha conver�t Miramar en un lloc de 
peregrinació per gourmets de tot el planeta. Reconegut amb dos 
estrelles Michelin (2006, 2010 i 2017) aposta per una cuina que 
manté les arrels i la proximitat propulsades a través de la crea�vitat, 
talent, tècnica i fantasia.

CAP DE CUINA 
SEGON CAP DE CUINA 
CHEF DE PARTIE 
CUINER
AJUDANT DE CUINA
PLONGE 
CAMBRER/A DE PISOS MAÎTRE 
SOMMELIER 
CAP DE RANGO 
CAMBRER 
AJUDANT DE CAMBRER 

Hoteleria i turisme, indústries alimentàries

)
*

Segueix-la

 
figueres@sidreriatxots.com

C/ Narcís Monturiol num 4, 
1r 1a  -  17600 FIGUERES

www.sidreriatxots.com

Dades de l’empresa

608 990 315 @TxotsSidreria

sidreriatxots

Sidreria Txot's

Què fem? Oportunitats laborals:
La Sidreria Txots és una visita que no et pots perdre en la teva ruta 
gastronòmica.
Reunir-se a taula amb amics i família, per gaudir d’un bon 
“Txuletón”, tastar la sidra i acabar l’àpat amb les postres de la casa, el 
Cheesecake i la Ta�n de poma, és gaudir l’experiència Txots.
Els plats que us recomanarem sempre al Txots són el Pop Brutal, el 
Txuletón, el Guacamole, tant el preparat com l’Experience, on te’l 
prepares tu mateix a taula, amb instruccions i tot!
Al Txots trobaràs sidra natural basca i asturiana, tu tries.
Com a novetat, aquesta temporada, la nostra carta s’amplia amb les 
happy Burgers, entre les que destaca la Black Angus, deliciosa!
També oferim plats per persones veganes i vegetarianes, 
t’assessorem en tot moment.
Tots els Txots ofereixen servei a terrassa i interior, tant davant de mar 
a Empuriabrava i Roses, com el Txots Figueres que té un pa� interior 
molt acollidor.
Al Txots Roses, a més, podràs gaudir de les varietats de San Miquel 
amb el sur�dor de cervesa Tap Sta�on, demana el Kit Explorador!
Si ets usuari del servei de tren alta velocitat-Ave, ens trobaràs a 
l’estació Figueres-Vilafant, des de les 6h del ma� per un bon 
esmorzar i per endur-te les nostres flau�nes d’ibèric i el Cheesecake.
La Sidreria Txots de Roses i d’Empuriabrava ofereixen un espai a la 
terrassa davant de mar on es pot gaudir d’un fantàs�c aperitu, o d’un 
Mojito o còctel de la casa amb o sense alcohol.

Un equip jove i dinàmic:
El nostre equip Txots està format per joves professionals proac�us 
de diversos camps.
L’equip de cambrers/res et donarà la benvinguda i t’informarà de les 
recomenacions del xef.
També tenen informació sobre els plats, les postres i les quan�tats 
ideals per assolir l’experiència Txots.

Deixa que et mimem, estàs en bones mans!

)
*

Oportunitats 
laborals:
COCTELER
TASQUES: Cocteria
FORMACIÓ: 
Escola Hosteria
SOU: >25.000€

Dins dels nostres principals serveis es troben:
- Línies d'Accés a Internet
- Línies de Backup
- Infraestructures Sense Fils professionals (Wifi) 
(ges�onables i escalables)
- Sistemes de Vídeo vigilància amb accés remot des 
d'Internet.



“El camí pel teu futur”Empreses

Hoteleria i turisme, indústries alimentàries

Segueix-la

 
marke�ng.elcentre@peralada.cat

Avinguda de la principal de Peralada, 1 
17491 PERALADA

www.restaurantcafedelcentre.com

Dades de l’empresa

972 538 207 – 618 864 638

elcentreperalada

Què fem? Oportunitats laborals:
L'any 1985, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Peralada i dels 
veïns del poble, es va crear un lloc emblemà�c i social on poder 
reunir-nos, parlar, prendre alguna coseta....i, poder compar�r 
aquells moments amb amics, família...
Cuina de proximitat, embo�t, brasa; plats dinàmics, amb preus 
populars i també diversos menús. 
Un lloc amb diversos espais: restaurant, una amplia i assolellada 
terrassa amb parc infan�l i una sala de gran capacitat per poder fer-
hi celebracions personalitzades.
Un restaurant on la proximitat i el sen�r-te com a casa és la nostra 
principal fita. Els nostre objec�u és organitzar i buscar dia a dia noves 
idees i propostes perquè passeu un dia esplèndid!

CAMBRER
TASCA: Assessorar i servir clients.
FORMACIÓ: protocol, comunicació
SOU: 22.000€ - 30.000€
CUINER
TASCA: Elaborar menjar.
FORMACIÓ: Cuina
SOU: 28.000€ - 35.000€
GESTIÓ / COMUNICACIÓ
TASCA: Organització i marke�ng
FORMACIÓ: Comptabilitat, ADE, comunicació
SOU: 40.000€ - 50.000€

Electricitat i electrònica

)
*

Segueix-la
 
info@empordawifi.com

C/ Carles Fages de Climent, 36; 1-3
17600 FIGUERES

www.empordawifi.com

Dades de l’empresa

872 987 345

Empordà Wifi S.L.

empordawifi

Emporda wifi

Què fem? Oportunitats laborals:
Empordà Wifi SL és  una empresa de Serveis  de 
Telecomunicacions i Proveïdor Local d'Accés a Internet.  
Fundada el 2013 a Figueres, el nostre objec�u és oferir a les 
empreses, Organismes Públics i par�culars, la connec�vitat 
necessària i adequada a Internet, així com solucions 
professionals de xarxes tant cablejades com Sense Fils (Wifi) 
fiables, econòmiques i eficients, i alhora un tracte directe, 
p r o p e r  i  p e r s o n a l i t z a t  a l s  n o s t r e s  c l i e n t s .

TÈCNIC
FORMACIÓ: Grau TELECOS/XARXES

)
*

@elcentreperalada

13Empreses

Hoteleria i turisme, indústries alimentàries
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info@restaurantmiramar.com

Passeig Marí�m, 7 
17490 LLANÇÀ

www.restaurantmiramar.com

Dades de l’empresa

972 380 132 pacoperezmiramar 

@pacoperezmiramar 

@pacoperezmiramar 

Què fem? Oportunitats laborals:
En la actualitat, Miramar i Paco Pérez no poden entendre’s sense allò 
que els rodeja i que els hi dona sen�t. Incrustat en el Cap de Creus, el 
punt més oriental de la Península Ibèrica, el mediterrani banya 
Llançà, un pe�t nucli d’origen pescador, on ha crescut Paco Pérez. És 
allà on ho ha après tot sobre els elements que defineixen aquesta 
terra: la Tramuntana, la naturalesa, la tradició marinera, el bon gust 
culinari...

La seva filosofia culinària ha conver�t Miramar en un lloc de 
peregrinació per gourmets de tot el planeta. Reconegut amb dos 
estrelles Michelin (2006, 2010 i 2017) aposta per una cuina que 
manté les arrels i la proximitat propulsades a través de la crea�vitat, 
talent, tècnica i fantasia.

CAP DE CUINA 
SEGON CAP DE CUINA 
CHEF DE PARTIE 
CUINER
AJUDANT DE CUINA
PLONGE 
CAMBRER/A DE PISOS MAÎTRE 
SOMMELIER 
CAP DE RANGO 
CAMBRER 
AJUDANT DE CAMBRER 

Hoteleria i turisme, indústries alimentàries

)
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Segueix-la

 
figueres@sidreriatxots.com

C/ Narcís Monturiol num 4, 
1r 1a  -  17600 FIGUERES

www.sidreriatxots.com

Dades de l’empresa

608 990 315 @TxotsSidreria

sidreriatxots

Sidreria Txot's

Què fem? Oportunitats laborals:
La Sidreria Txots és una visita que no et pots perdre en la teva ruta 
gastronòmica.
Reunir-se a taula amb amics i família, per gaudir d’un bon 
“Txuletón”, tastar la sidra i acabar l’àpat amb les postres de la casa, el 
Cheesecake i la Ta�n de poma, és gaudir l’experiència Txots.
Els plats que us recomanarem sempre al Txots són el Pop Brutal, el 
Txuletón, el Guacamole, tant el preparat com l’Experience, on te’l 
prepares tu mateix a taula, amb instruccions i tot!
Al Txots trobaràs sidra natural basca i asturiana, tu tries.
Com a novetat, aquesta temporada, la nostra carta s’amplia amb les 
happy Burgers, entre les que destaca la Black Angus, deliciosa!
També oferim plats per persones veganes i vegetarianes, 
t’assessorem en tot moment.
Tots els Txots ofereixen servei a terrassa i interior, tant davant de mar 
a Empuriabrava i Roses, com el Txots Figueres que té un pa� interior 
molt acollidor.
Al Txots Roses, a més, podràs gaudir de les varietats de San Miquel 
amb el sur�dor de cervesa Tap Sta�on, demana el Kit Explorador!
Si ets usuari del servei de tren alta velocitat-Ave, ens trobaràs a 
l’estació Figueres-Vilafant, des de les 6h del ma� per un bon 
esmorzar i per endur-te les nostres flau�nes d’ibèric i el Cheesecake.
La Sidreria Txots de Roses i d’Empuriabrava ofereixen un espai a la 
terrassa davant de mar on es pot gaudir d’un fantàs�c aperitu, o d’un 
Mojito o còctel de la casa amb o sense alcohol.

Un equip jove i dinàmic:
El nostre equip Txots està format per joves professionals proac�us 
de diversos camps.
L’equip de cambrers/res et donarà la benvinguda i t’informarà de les 
recomenacions del xef.
També tenen informació sobre els plats, les postres i les quan�tats 
ideals per assolir l’experiència Txots.

Deixa que et mimem, estàs en bones mans!

)
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Oportunitats 
laborals:
COCTELER
TASQUES: Cocteria
FORMACIÓ: 
Escola Hosteria
SOU: >25.000€

Dins dels nostres principals serveis es troben:
- Línies d'Accés a Internet
- Línies de Backup
- Infraestructures Sense Fils professionals (Wifi) 
(ges�onables i escalables)
- Sistemes de Vídeo vigilància amb accés remot des 
d'Internet.



“El camí pel teu futur”Empreses

Imatge personal
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info@qualia.cat

Carrer Alemanya, 18 
17600 FIGUERES

www.qualia.cat

Dades de l’empresa

972 511 400

qualia.figueres

@qualifigueres

Què fem?

Oportunitats laborals:

Qualia Centre Wellness és un centre de benestar. Els nostres rituals i 
massatges aporten benestar �sic i mental gràcies a les exclusives 
sinèrgies d'olis vegetals i essencials i a les tècniques de diferents 
tradicions orientals com l'Ayurveda, el massatge balinès i tailandès, i 
occidentals com el quiromassatge, la fisioteràpia i l'osteopa�a, 
potenciat amb la tecnologia de la diatèrmia per tractar patologies 
músculo-esquelè�ques.

Els  r i tuals  Due� són experiències  en parel la  ( jacuzz i 
d'hidromassatge, un massatge i 15 minuts a la zona de relax de la 
mateixa cabina). 

ESTETICISTA
TASCA: Massatges
FORMACIÓ: Grau en Estè�ca
SOU: 12.000€

Imatge personal

)
*

Segueix-la

 
thainailss@gmail.com

Dades de l’empresa

692 772 161

Oportunitats laborals:
MANICURISTA
TASQUES:  Els especialistes en manicura ofereixen una àmplia 
gamma de tractaments per promoure la salut i bellesa de les 
ungles.
· Aplicació d'extensions d'ungles o reparacions.
· Tècniques ar�s�ques d'ungles.
· Retallar, perfilar i pulir. 
· Condicionar la pell del voltant amb olis i cremes. 
· Tractaments adaptats per l'enfor�ment de les ungles.
FORMACIÓ: CFGM Estè�ca i bellesa.

)
*

La salut i el benestar són el fil conductor de tots els nostres 
tractaments, per això també assessorem en hàbits alimentaris i de 
vida saludables. Acompanyem en el camí per aconseguir el pes 
òp�m de forma saludable amb menús equilibrats i aurículoteràpia. 
Viure plenament i tenir una bona qualitat de vida depèn en gran 
mesura de com ges�onem les nostres emocions. A Qualia 
acompanyem en el procés emocional prenent consciència del 
moment en què ens trobem i regulant les emocions amb flors de 
Bach, fitoteràpia, homeopa�a i aurículoteràpia.

15Empreses

Informàtica i comunicacions

Dades de l’empresaQuè fem?
Venda i reparacions de material informà�c, Servei I + 
D, Assessorament Informà�c, Data Center (Núvol).

Imatge personal
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josepalabau@gmail.com 

www.selver�hermal.com

Dades de l’empresa

619 700 716

Què fem?
Desde fa 45 anys SELVERT THERMAL es troba posicionada en els 
ins�tuts de bellesa i spa mès pres�giosos a nivell mundial, oferint 
una amplia gamma de productes facials i corporals pensats en 
sa�sfer les especta�ves més exigents dels clients.
En el nostre ADN la inves�gació i innovació constants juguen un 
paper determinant i per això, totes les nostres línies cosmè�ques 
han sigut formulades amb els principis ac�us més eficaços i infalibles 
per aconseguir una pell sublim i radiant. 
El combidem a descubrir l’Univers de bellesa i benestar de SELVERT 
THERMAL en el que VOSTÈ, per nosaltres juga un paper 
determinant. 

)
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selver�hermal

SELVERT THERMAL

SELVERT THERMAL

Què fem?
Creació de Pàgines Web

Fages de climent 36. oficina 1.4 
17600 FIGUERES

www.bsbdata.com

Dades de l’empresa

C/Carles Fages de Climent 40, Bloc C, 4t 3a 
17600 FIGUERES

www.ewamfy.com

BSBDATA

EWAMFY

Què fem?
Servei I + D, Assessorament Informà�c, Aplicacions 
Windows.

Dades de l’empresa

C/Dels Fossos nº 10 Baixos 
17600 FIGUERES

www.apliemporda.net

ApliEmpordà

Què fem?
Com a especialistes en manicura d'ungles, s'ofereixen una àmplia 
gamma de tractaments per promoure la salut i bellesa de les ungles 
com: aplicació d'extensions d'ungles o reparacions, tècniques 
ar�s�ques d'ungles, retallar, perfilar i polir, condicionar la pell del 
voltant amb olis i cremes, així com aplicar tractaments adaptats per 
l'enfor�ment de les ungles. L'objec�u és garan�r a les persones que 
vinguin que llueixin unes ungles sanes, impecables i, alhora, 
boniques. 

thais_nails



“El camí pel teu futur”Empreses

Imatge personal

Segueix-la

 
info@qualia.cat

Carrer Alemanya, 18 
17600 FIGUERES

www.qualia.cat

Dades de l’empresa

972 511 400

qualia.figueres

@qualifigueres

Què fem?

Oportunitats laborals:

Qualia Centre Wellness és un centre de benestar. Els nostres rituals i 
massatges aporten benestar �sic i mental gràcies a les exclusives 
sinèrgies d'olis vegetals i essencials i a les tècniques de diferents 
tradicions orientals com l'Ayurveda, el massatge balinès i tailandès, i 
occidentals com el quiromassatge, la fisioteràpia i l'osteopa�a, 
potenciat amb la tecnologia de la diatèrmia per tractar patologies 
músculo-esquelè�ques.

Els  r i tuals  Due� són experiències  en parel la  ( jacuzz i 
d'hidromassatge, un massatge i 15 minuts a la zona de relax de la 
mateixa cabina). 

ESTETICISTA
TASCA: Massatges
FORMACIÓ: Grau en Estè�ca
SOU: 12.000€

Imatge personal

)
*

Segueix-la

 
thainailss@gmail.com

Dades de l’empresa

692 772 161

Oportunitats laborals:
MANICURISTA
TASQUES:  Els especialistes en manicura ofereixen una àmplia 
gamma de tractaments per promoure la salut i bellesa de les 
ungles.
· Aplicació d'extensions d'ungles o reparacions.
· Tècniques ar�s�ques d'ungles.
· Retallar, perfilar i pulir. 
· Condicionar la pell del voltant amb olis i cremes. 
· Tractaments adaptats per l'enfor�ment de les ungles.
FORMACIÓ: CFGM Estè�ca i bellesa.

)
*

La salut i el benestar són el fil conductor de tots els nostres 
tractaments, per això també assessorem en hàbits alimentaris i de 
vida saludables. Acompanyem en el camí per aconseguir el pes 
òp�m de forma saludable amb menús equilibrats i aurículoteràpia. 
Viure plenament i tenir una bona qualitat de vida depèn en gran 
mesura de com ges�onem les nostres emocions. A Qualia 
acompanyem en el procés emocional prenent consciència del 
moment en què ens trobem i regulant les emocions amb flors de 
Bach, fitoteràpia, homeopa�a i aurículoteràpia.

15Empreses

Informàtica i comunicacions

Dades de l’empresaQuè fem?
Venda i reparacions de material informà�c, Servei I + 
D, Assessorament Informà�c, Data Center (Núvol).

Imatge personal

Segueix-la

 
josepalabau@gmail.com 

www.selver�hermal.com

Dades de l’empresa

619 700 716

Què fem?
Desde fa 45 anys SELVERT THERMAL es troba posicionada en els 
ins�tuts de bellesa i spa mès pres�giosos a nivell mundial, oferint 
una amplia gamma de productes facials i corporals pensats en 
sa�sfer les especta�ves més exigents dels clients.
En el nostre ADN la inves�gació i innovació constants juguen un 
paper determinant i per això, totes les nostres línies cosmè�ques 
han sigut formulades amb els principis ac�us més eficaços i infalibles 
per aconseguir una pell sublim i radiant. 
El combidem a descubrir l’Univers de bellesa i benestar de SELVERT 
THERMAL en el que VOSTÈ, per nosaltres juga un paper 
determinant. 

)
*

selver�hermal

SELVERT THERMAL

SELVERT THERMAL

Què fem?
Creació de Pàgines Web

Fages de climent 36. oficina 1.4 
17600 FIGUERES

www.bsbdata.com

Dades de l’empresa

C/Carles Fages de Climent 40, Bloc C, 4t 3a 
17600 FIGUERES

www.ewamfy.com

BSBDATA

EWAMFY

Què fem?
Servei I + D, Assessorament Informà�c, Aplicacions 
Windows.

Dades de l’empresa

C/Dels Fossos nº 10 Baixos 
17600 FIGUERES

www.apliemporda.net

ApliEmpordà

Què fem?
Com a especialistes en manicura d'ungles, s'ofereixen una àmplia 
gamma de tractaments per promoure la salut i bellesa de les ungles 
com: aplicació d'extensions d'ungles o reparacions, tècniques 
ar�s�ques d'ungles, retallar, perfilar i polir, condicionar la pell del 
voltant amb olis i cremes, així com aplicar tractaments adaptats per 
l'enfor�ment de les ungles. L'objec�u és garan�r a les persones que 
vinguin que llueixin unes ungles sanes, impecables i, alhora, 
boniques. 

thais_nails
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info@mineralia.es

Crta N-IIa Km 8,3 
17600 FIGUERES

www.mineralia.es

Dades de l’empresa

972 503 805 mineralsgirona

mineralia_group

@minerals_

Què fem? Oportunitats laborals:
mineralia® és part del Grup Conesa i es dedica a l'extracció i 
micronització de minerals com a càrregues, fillers i extenders per a la 
indústria. La innovació i la millora con�nues han conver�t 
mineralia® en el primer productor de sulfat de bari natural de l'Estat, 
ocupant també les primeres posicions europees com a 
fabricats de talc, dolomita, quars, caolí, mica i pissarra.

La companyia manté interessos a diverses mines tant a Catalunya 
com a Marroc. Així, seleccionem les matèries primeres més 
adequades segons els requeriments dels clients i apliquem 
processos de producció d'úl�ma generació. Gràcies a una xarxa 
comercial present als principals mercats del món, oferim un servei 
eficaç per a sa�sfer les necessitats de tot �pus d'indústries.

A més a més, comptem amb un equip tècnic d'enginyers químics i 
i n d u s t r i a l s  p r o p i  q u e  d i s s e n y a  e l s  p r o d u c t e s  d e l
f u t u r  i  e l s  p ro c e s s o s  i n d u st r i a l s  p e r  a  fa b r i ca r- l o s .

Part de la I + D es dedica exclusivament a la millora constant de 
processos nous i existents per arribar als millors estàndards 
d ' e fi c i è n c i a  t è c n i c a ,  e n e r g è � c a  i  d e  s o s t e n i b i l i t a t .

RECANVISTA - AJUDANT MANTENIMENT
TASQUES: Ajudar personal manteniment, control estoc i inventari, 
compra recanvis per reposició, recepció control i alta de material, 
etiquetat dels recanvis, preparació rencavis per O.T i baixa ar�cles, 
revisió dades incloses a la O.T, ordre i neteja.
FORMACIÓ: Formació complementària: mecànica, carre�lla 
elevadora, pala i treballs a altura.
SOU: 18.000€
OPERARI MANTENIMENT ELÈCTRIC - MECÀNIC
TASQUES: Complimentar correctament formats de tasques a 
realitzar i retornar firmats, ordre i neteja.
FORMACIÓ: Formació complementària: mecànica, carre�lla 
elevadora, pala i treballs a altura.
SOU: 20.000€

)
*

17Empreses
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info@tallercaritg.com

C/Migdia,  22  
17600 FIGUERES

www.tallercaritg.com

Dades de l’empresa

972 508 918 

Què fem? Oportunitats laborals:
Taller Caritg, som una empresa que ens dediquem a les reparacions 
mecàniques i al mecanitzat industrial, des de l'any 1947.
Per una banda, i respecte a les REPARACIONS MECÀNIQUES, ens 
ocupem de restaurar peces trencades o en mal estat i fer-ne de 
noves millorant la seva funcionalitat. Tot aquest procés, el podem 
realitzar gràcies a diferents �pus de màquines de les que disposem 
com ara torns, fresa, dentadora  i premsa hidràulica, entre d'altres. 
La llarga experiència acumulada i l’excel·lent infraestuctura tècnica 
ens permeten donar una resposta ràpida davant qualsevol �pus de 
problemà�ca.
Per l'altra, i en relació a la MECANITZACIÓ INDUSTRIAL, mitjançant 
màquines de control numèric, torns i centres de mecanitzat, podem 
obtenir peces segons plànol amb gran precisió i a par�r de qualsevol 
material. Disposem d'un ampli ventall de maquinària per poder fer 
des de peces pe�tes a d'altres de gran tamany de fins a 1300mm de 
diàmetre en torn i de fins a 4000x1250x1500mm en fresa.

OPERARI CNC
TASCA: Mecanitzat amb torn i fresa CNC
FORMACIÓ: Grau mitjà FP
SOU: Segons conveni

)
*

Instal·lació i manteniment

 
info@mecanicapuig.cat

C/ LLevant, 53  
Pol. Ind Pont del Príncep
17469 VILAMALLA

www.mecanicapuig.cat

Dades de l’empresa

972 526 238

Què fem? Oportunitats laborals:
Som una empresa familiar fundada l'any 1959. En els nostres inicis 
vam començar amb torns manuals dedicant-nos només a la 
mecanització de peces. Actualment portem més de 60 anys 
d'experiència tant en mecanització com en reparacions i 
manteniment industrials, disposant de maquinària com centres de 
mecanitzat i torns CNC de 2 i 3 eixos, rec�ficadora, roscadores, 
màquina de fer entalles, etc

A dia d'avui seguim creixent i augmentant el ventall de la nostra 
ac�vitat, oferint un servei de muntatge i construccions metàl·liques, 
amb la incorporació d'una nau nova de més de 600m2. Disposem de 
maquinària com plegadores, corbadores, cisalles, soldadores Tig, fil 
i d'elèctrode per la realització de baranes, escales i tot �pus 
d'estructures.

Comptant amb un gran equip d'oficials de 1ª amb molts anys 
d'experiència dins de la nostra empresa, oferim la millor qualitat i 
servei als nostres clients.

TORNER
SOLDADOR
FRESADOR
FORMACIÓ: Cicle forma�u
SOU: Segons conveni del metall

)
*

Dades de l’empresaQuè fem?
Aquest servei t'ofereix la possibilitat de disposar de 
les solucions TAAF en la seva versió Cloud, de forma 
que no hagis de preocupar-te de servidors ni 
seguretat. El servei Cloud es proporciona a través de 
Microso� Azure. Microso� protegeix les teves dades 
de forma proac�va, complint el màxim de norma�ves 
de seguretat, conver�nt-la en el proveïdor de serveis 
Cloud més segurs del mercat.

TAAF

Que fem?
Venda i reparacions de material informà�c, Servei I + 
D, Creació de Pàgines Web, Assessorament 
Informà�c, Data Center (Núvol)., Aplicacions 
Windows.

TI Empordà

Dades de l’empresa

C/ Darnius 1
17750 CAPMANY

www.�emporda.com

www.taaf.es 
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info@mineralia.es

Crta N-IIa Km 8,3 
17600 FIGUERES

www.mineralia.es

Dades de l’empresa

972 503 805 mineralsgirona

mineralia_group

@minerals_

Què fem? Oportunitats laborals:
mineralia® és part del Grup Conesa i es dedica a l'extracció i 
micronització de minerals com a càrregues, fillers i extenders per a la 
indústria. La innovació i la millora con�nues han conver�t 
mineralia® en el primer productor de sulfat de bari natural de l'Estat, 
ocupant també les primeres posicions europees com a 
fabricats de talc, dolomita, quars, caolí, mica i pissarra.

La companyia manté interessos a diverses mines tant a Catalunya 
com a Marroc. Així, seleccionem les matèries primeres més 
adequades segons els requeriments dels clients i apliquem 
processos de producció d'úl�ma generació. Gràcies a una xarxa 
comercial present als principals mercats del món, oferim un servei 
eficaç per a sa�sfer les necessitats de tot �pus d'indústries.

A més a més, comptem amb un equip tècnic d'enginyers químics i 
i n d u s t r i a l s  p r o p i  q u e  d i s s e n y a  e l s  p r o d u c t e s  d e l
f u t u r  i  e l s  p ro c e s s o s  i n d u st r i a l s  p e r  a  fa b r i ca r- l o s .

Part de la I + D es dedica exclusivament a la millora constant de 
processos nous i existents per arribar als millors estàndards 
d ' e fi c i è n c i a  t è c n i c a ,  e n e r g è � c a  i  d e  s o s t e n i b i l i t a t .

RECANVISTA - AJUDANT MANTENIMENT
TASQUES: Ajudar personal manteniment, control estoc i inventari, 
compra recanvis per reposició, recepció control i alta de material, 
etiquetat dels recanvis, preparació rencavis per O.T i baixa ar�cles, 
revisió dades incloses a la O.T, ordre i neteja.
FORMACIÓ: Formació complementària: mecànica, carre�lla 
elevadora, pala i treballs a altura.
SOU: 18.000€
OPERARI MANTENIMENT ELÈCTRIC - MECÀNIC
TASQUES: Complimentar correctament formats de tasques a 
realitzar i retornar firmats, ordre i neteja.
FORMACIÓ: Formació complementària: mecànica, carre�lla 
elevadora, pala i treballs a altura.
SOU: 20.000€

)
*
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info@tallercaritg.com

C/Migdia,  22  
17600 FIGUERES

www.tallercaritg.com

Dades de l’empresa

972 508 918 

Què fem? Oportunitats laborals:
Taller Caritg, som una empresa que ens dediquem a les reparacions 
mecàniques i al mecanitzat industrial, des de l'any 1947.
Per una banda, i respecte a les REPARACIONS MECÀNIQUES, ens 
ocupem de restaurar peces trencades o en mal estat i fer-ne de 
noves millorant la seva funcionalitat. Tot aquest procés, el podem 
realitzar gràcies a diferents �pus de màquines de les que disposem 
com ara torns, fresa, dentadora  i premsa hidràulica, entre d'altres. 
La llarga experiència acumulada i l’excel·lent infraestuctura tècnica 
ens permeten donar una resposta ràpida davant qualsevol �pus de 
problemà�ca.
Per l'altra, i en relació a la MECANITZACIÓ INDUSTRIAL, mitjançant 
màquines de control numèric, torns i centres de mecanitzat, podem 
obtenir peces segons plànol amb gran precisió i a par�r de qualsevol 
material. Disposem d'un ampli ventall de maquinària per poder fer 
des de peces pe�tes a d'altres de gran tamany de fins a 1300mm de 
diàmetre en torn i de fins a 4000x1250x1500mm en fresa.

OPERARI CNC
TASCA: Mecanitzat amb torn i fresa CNC
FORMACIÓ: Grau mitjà FP
SOU: Segons conveni

)
*

Instal·lació i manteniment

 
info@mecanicapuig.cat

C/ LLevant, 53  
Pol. Ind Pont del Príncep
17469 VILAMALLA

www.mecanicapuig.cat

Dades de l’empresa

972 526 238

Què fem? Oportunitats laborals:
Som una empresa familiar fundada l'any 1959. En els nostres inicis 
vam començar amb torns manuals dedicant-nos només a la 
mecanització de peces. Actualment portem més de 60 anys 
d'experiència tant en mecanització com en reparacions i 
manteniment industrials, disposant de maquinària com centres de 
mecanitzat i torns CNC de 2 i 3 eixos, rec�ficadora, roscadores, 
màquina de fer entalles, etc

A dia d'avui seguim creixent i augmentant el ventall de la nostra 
ac�vitat, oferint un servei de muntatge i construccions metàl·liques, 
amb la incorporació d'una nau nova de més de 600m2. Disposem de 
maquinària com plegadores, corbadores, cisalles, soldadores Tig, fil 
i d'elèctrode per la realització de baranes, escales i tot �pus 
d'estructures.

Comptant amb un gran equip d'oficials de 1ª amb molts anys 
d'experiència dins de la nostra empresa, oferim la millor qualitat i 
servei als nostres clients.

TORNER
SOLDADOR
FRESADOR
FORMACIÓ: Cicle forma�u
SOU: Segons conveni del metall

)
*

Dades de l’empresaQuè fem?
Aquest servei t'ofereix la possibilitat de disposar de 
les solucions TAAF en la seva versió Cloud, de forma 
que no hagis de preocupar-te de servidors ni 
seguretat. El servei Cloud es proporciona a través de 
Microso� Azure. Microso� protegeix les teves dades 
de forma proac�va, complint el màxim de norma�ves 
de seguretat, conver�nt-la en el proveïdor de serveis 
Cloud més segurs del mercat.

TAAF

Que fem?
Venda i reparacions de material informà�c, Servei I + 
D, Creació de Pàgines Web, Assessorament 
Informà�c, Data Center (Núvol)., Aplicacions 
Windows.

TI Empordà

Dades de l’empresa

C/ Darnius 1
17750 CAPMANY

www.�emporda.com

www.taaf.es 
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operacions@soldtek.com

Avd. d’Europa, 29
Pol. Ind. Empordà Int.
17469 VILAMALLA 

www.soldtek.com

Dades de l’empresa

972 098 796 

Què fem? Oportunitats laborals:
Som un equip de professionals procedents del món de l'enginyeria 
aplicada a la subcontractació Industrial, amb amplia experiència en 
el sector. El que ens guia és el concepte, la solució, la fabricació d'una 
peça, subconjunt o procés produc�u intermedi que s'incorpora en la 
fase de producció de l'empresa client.
Pel nostre elevat grau d'especialització, coneixement tècnic i alta 
flexibilitat, som capaços d'aportar solucions de fabricació a mida de 
les necessitats de cada client.

Especialistes en la ges�ó de projectes d'enginyeria, subcontractació, 
caldereria i mecano-soldat. La nostra organització es basa en el 
servei, qualitat, tecnologies de fabricació amb elevats requeriments 
norma�us (procediments i homologacions), i a la logís�ca integral 
amb col·laboradors en diferents àmbits (mecànic, elèctric).

SOLDADOR / CALDERER
TASQUES: Fabricació de peces
FORMACIÓ: Cicle forma�u
MUNTADOR MAQUINARIA
TASQUES: Muntatges de conjunts
FORMACIÓ: Cicle forma�u

)
*

@soldtek

Instal·lació i manteniment
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nargesa@nargesa.com

Ctra. de Garrigàs a Sant Miquel, s/n
17476 PALAU DE SANTA EULÀLIA

www.nargesa.com

Dades de l’empresa

972 568 085 

@prada.nargesa

prada.nargesa

Prada Nargesa SL

Què fem?
PRADA NARGESA és una empresa familiar fundada el 1970 situada a 
l'Empordà, amb 50 anys d'experiència en el sector de la fabricació de 
maquinària industrial: Corbadores, Punxonadores hidràuliques, 
Màquines per la forja, Premses plegadores horitzontals, Forges de 
propà, Plegadores hidràuliques, Cisalles, Torsionadores de forja, 
Entalladores...Tota la nostra gamma de màquines i accessoris es 
fabrica íntegrament a Nargesa. Comptem amb 10.000m2 
d'instal·lacions i un estoc constant de 400 màquines. Ens avalen 
8.500 clients i més de 16.800 màquines venudes en diferents països 
del món. Actualment estem exportant a tots els països del món.
Comptem amb un departament d'R+D propi que garanteix una 
constant evolució. Cada any surten nous productes o accessoris al 
mercat nodrint-nos de les experiències dels nostres propis clients.
Nargesa és símbol de Qualitat, Fiabilitat, Garan�a i Innovació!!

)
*

@PradaNargesaSL

Nargesa

19Empreses
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Carrer d'Alemanya, 49
17600 FIGUERES

www.coevagi.com

Dades de l’empresa

972 670 323 (Figueres)

Què fem?
TENIM EL QUE NECESSITES
T'oferim un equip de professionals altament qualificats, amb una 
gran experiència en el sector industrial i recolzats per les marques 
més reconegudes del mercat; t'acompanyarem durant tot el procés 
de subministrament, programació, integració i post-venda per 
atendre a totes les teves necessitats.

CAPACITAT D'ENTREGA IMMEDIATA
Als nostres magatzems disposem de 5.000 m2 de capacitat i 10.000 
referències estocades per garan�r el subministrament de la teva 
comanda, en el menor temps possible d'una manera eficient.

)

ÀMPLIA GAMMA DE PRODUCTES
Amb més de 30 anys d'experiència en el sector, som distribuïdors 
d'una gran varietat de productes d'alta qualitat dels camps de 
l'electricitat, l'electrònica, la pneumà�ca i l'automa�sme.

Sanitat

Segueix-la

Ronda del Rector Arolas, s/n
17600 FIGUERES

www.salutemporda.cat

Dades de l’empresa

972 501 400

Fundació Salut Empordà  - FSE

@hospitalfigueres

 @HospiFigueres 

Què fem?
La Fundació Salut Empordà, els orígens de la qual es remunten a 
l'any 1313, és una en�tat sense ànim de lucre. Proveeix serveis de 
salut a més de 140.000 habitants de l'Alt Empordà i ges�ona tres 
nivells assistencials: especialitzada (Hospital de Figueres), 
sociosanitària (Centre Sociosanitari Bernat Jaume) i primària (ABS 
l'Escala). Compta amb un pressupost anual que supera els 60 milions 
d'euros i amb una plan�lla de més de 900 professionals. 
L'Hospital de Figueres és un centre comarcal de referència de nivell 
III amb una trentena d'especialitats mèdiques. Té una super�cie 
construïda de 20.000 m2 amb 154 llits, 53 Consultes Externes, 33 
boxs d'Urgències, 6 quiròfans, 5 sales de parts i dilatació, 2 sales de 
quiròfans de cirurgia menor i 2 sales d'endoscòpies.

)

@HospitalFigueres

El Centre Sociosanitari Bernat Jaume es troba annex a l'Hospital de 
Figueres, amb el qual comparteix els serveis centrals. Té una 
super�cie de 9.080 m2 distribuïts en quatre plantes, amb un total de 
123 llits d'hospitalització (llarga estada, convalescència, cures 
pal·lia�ves i llits residencials de règim privat). El centre disposa de 
Consultes externes de geriatria i cures pal·lia�ves, Hospital de dia 
(funcional i psicogeriatria), Unitat Funcional Interdisciplinària 
Sociosanitària (UFISS) i Programa d'Atenció Domiciliària (PADES).
L'Àrea Bàsica de Salut de l'Escala està integrada pel Centre d'Atenció 
Primària Dr. Moisès Broggi de l'Escala i els vuit dispensaris 
municipals d'Albons, l'Armentera, Bellcaire d'Empordà, Sant Pere 
Pescador, Torroella de Fluvià, Ventalló, Viladamat i Vilamacolum.

C. Raset 160
17180 VILABLAREIX

P.I. Pla de Baix - C. de França 108
17800 OLOT
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Instal·lació i manteniment

Segueix-la

 
operacions@soldtek.com

Avd. d’Europa, 29
Pol. Ind. Empordà Int.
17469 VILAMALLA 

www.soldtek.com

Dades de l’empresa

972 098 796 

Què fem? Oportunitats laborals:
Som un equip de professionals procedents del món de l'enginyeria 
aplicada a la subcontractació Industrial, amb amplia experiència en 
el sector. El que ens guia és el concepte, la solució, la fabricació d'una 
peça, subconjunt o procés produc�u intermedi que s'incorpora en la 
fase de producció de l'empresa client.
Pel nostre elevat grau d'especialització, coneixement tècnic i alta 
flexibilitat, som capaços d'aportar solucions de fabricació a mida de 
les necessitats de cada client.

Especialistes en la ges�ó de projectes d'enginyeria, subcontractació, 
caldereria i mecano-soldat. La nostra organització es basa en el 
servei, qualitat, tecnologies de fabricació amb elevats requeriments 
norma�us (procediments i homologacions), i a la logís�ca integral 
amb col·laboradors en diferents àmbits (mecànic, elèctric).

SOLDADOR / CALDERER
TASQUES: Fabricació de peces
FORMACIÓ: Cicle forma�u
MUNTADOR MAQUINARIA
TASQUES: Muntatges de conjunts
FORMACIÓ: Cicle forma�u

)
*

@soldtek

Instal·lació i manteniment

Segueix-la

 
nargesa@nargesa.com

Ctra. de Garrigàs a Sant Miquel, s/n
17476 PALAU DE SANTA EULÀLIA

www.nargesa.com

Dades de l’empresa

972 568 085 

@prada.nargesa

prada.nargesa

Prada Nargesa SL

Què fem?
PRADA NARGESA és una empresa familiar fundada el 1970 situada a 
l'Empordà, amb 50 anys d'experiència en el sector de la fabricació de 
maquinària industrial: Corbadores, Punxonadores hidràuliques, 
Màquines per la forja, Premses plegadores horitzontals, Forges de 
propà, Plegadores hidràuliques, Cisalles, Torsionadores de forja, 
Entalladores...Tota la nostra gamma de màquines i accessoris es 
fabrica íntegrament a Nargesa. Comptem amb 10.000m2 
d'instal·lacions i un estoc constant de 400 màquines. Ens avalen 
8.500 clients i més de 16.800 màquines venudes en diferents països 
del món. Actualment estem exportant a tots els països del món.
Comptem amb un departament d'R+D propi que garanteix una 
constant evolució. Cada any surten nous productes o accessoris al 
mercat nodrint-nos de les experiències dels nostres propis clients.
Nargesa és símbol de Qualitat, Fiabilitat, Garan�a i Innovació!!

)
*

@PradaNargesaSL

Nargesa
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Instal·lació i manteniment

Carrer d'Alemanya, 49
17600 FIGUERES

www.coevagi.com

Dades de l’empresa

972 670 323 (Figueres)

Què fem?
TENIM EL QUE NECESSITES
T'oferim un equip de professionals altament qualificats, amb una 
gran experiència en el sector industrial i recolzats per les marques 
més reconegudes del mercat; t'acompanyarem durant tot el procés 
de subministrament, programació, integració i post-venda per 
atendre a totes les teves necessitats.

CAPACITAT D'ENTREGA IMMEDIATA
Als nostres magatzems disposem de 5.000 m2 de capacitat i 10.000 
referències estocades per garan�r el subministrament de la teva 
comanda, en el menor temps possible d'una manera eficient.

)

ÀMPLIA GAMMA DE PRODUCTES
Amb més de 30 anys d'experiència en el sector, som distribuïdors 
d'una gran varietat de productes d'alta qualitat dels camps de 
l'electricitat, l'electrònica, la pneumà�ca i l'automa�sme.

Sanitat

Segueix-la

Ronda del Rector Arolas, s/n
17600 FIGUERES

www.salutemporda.cat

Dades de l’empresa

972 501 400

Fundació Salut Empordà  - FSE

@hospitalfigueres

 @HospiFigueres 

Què fem?
La Fundació Salut Empordà, els orígens de la qual es remunten a 
l'any 1313, és una en�tat sense ànim de lucre. Proveeix serveis de 
salut a més de 140.000 habitants de l'Alt Empordà i ges�ona tres 
nivells assistencials: especialitzada (Hospital de Figueres), 
sociosanitària (Centre Sociosanitari Bernat Jaume) i primària (ABS 
l'Escala). Compta amb un pressupost anual que supera els 60 milions 
d'euros i amb una plan�lla de més de 900 professionals. 
L'Hospital de Figueres és un centre comarcal de referència de nivell 
III amb una trentena d'especialitats mèdiques. Té una super�cie 
construïda de 20.000 m2 amb 154 llits, 53 Consultes Externes, 33 
boxs d'Urgències, 6 quiròfans, 5 sales de parts i dilatació, 2 sales de 
quiròfans de cirurgia menor i 2 sales d'endoscòpies.

)

@HospitalFigueres

El Centre Sociosanitari Bernat Jaume es troba annex a l'Hospital de 
Figueres, amb el qual comparteix els serveis centrals. Té una 
super�cie de 9.080 m2 distribuïts en quatre plantes, amb un total de 
123 llits d'hospitalització (llarga estada, convalescència, cures 
pal·lia�ves i llits residencials de règim privat). El centre disposa de 
Consultes externes de geriatria i cures pal·lia�ves, Hospital de dia 
(funcional i psicogeriatria), Unitat Funcional Interdisciplinària 
Sociosanitària (UFISS) i Programa d'Atenció Domiciliària (PADES).
L'Àrea Bàsica de Salut de l'Escala està integrada pel Centre d'Atenció 
Primària Dr. Moisès Broggi de l'Escala i els vuit dispensaris 
municipals d'Albons, l'Armentera, Bellcaire d'Empordà, Sant Pere 
Pescador, Torroella de Fluvià, Ventalló, Viladamat i Vilamacolum.

C. Raset 160
17180 VILABLAREIX

P.I. Pla de Baix - C. de França 108
17800 OLOT
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Sanitat

Segueix-la

 
nuriabech@cofgi.org

C/Espolla 20  
17751 SANT CLIMENT SESCEBES

www.canalfarmaciaonline.com/
farmacia-sant-climent-sescebes/blog

Dades de l’empresa

972 563 336 

Què fem?
Som una farmàcia rural de l'Alt Empordà, situada a la zona de les 
Alberes, al poble de Sant Climent Sescebes, concretament, som  la 
farmàcia número 95 de la província de Girona  

La nostra raó de ser són els nostres pacients i cuidar de la seva salut. 
És per això, que cada dia centrem els nostres esforços a escoltar-te i 
oferir-te el millor consell per a tu i els teus. 

Esperem que a la nostra farmàcia a Sant Climent Secebes puguis 
trobar tota l'atenció que precises amb un tracte proper i 
professional, ajudant-te a gaudir de la millor salut possible.   

Els serveis que oferim són els següents:
- Atenció farmaceu�ca
- Consell homeopà�c i fitoteràpia
- Dermoconsell
- Contol de la pressió arterial
- Formulació magistral
- Deshabituació tabaquica
- Sistema de dosificació personalitzada (SPD)
- Programa de detecció Càncer de Colon
- Cistelles de nadons

)
*

farmacia.santcliment

Sanitat

Segueix-la

 
sufopa@gmail.com 

C/Pla de Roses 15  
17487 EMPURIABRAVA 

www.farmaciasusannafornellsfmas.com

Dades de l’empresa

972 452 078 

Què fem? Oportunitats laborals:
El nostre projecte empresarial va néixer fa 9 anys i s'enfoca 
principalment en un tracte proper i individualitzat en prevenció de la 
salut. 
Formem part d'una xarxa de farmàcies anomenades Apoteca 
Natura. Treballem en base a campanyes sanitàries anuals a nivell 
nacional i avalades per la SIMG (societat italiana de medicina 
general i atenció primària) i la SEMERGEN (societat espanyola de 
metges d'atenció primària) on el pacient i la salut conscient és 
l'objec�u principal. 
Com u�litzar la fitoterapia i la aromaterapia ( com a teràpia unica o 
complementària dels fàrmacs) és la base dels nostres consells de 
mostrador. 
La salut i la bellesa de la pell és també una de les categories on 
intentem ser més innovadores i seleccionem marques que 
destaquen per la seva composició i resultats.
Aquests són els principals conceptes que defineixen el nostre 
caràcter peculiar com a farmàcia dins la xarxa nacional d'oficines de 
farmàcia de l'estat.

FARMACÈUTIC/A
FORMACIÓ: Llicenciatura
SOU: 1.800€
AUXILIAR
FORMACIÓ: Tècnic
SOU: 1.300€

)
*

@fciasufornells 
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Sanitat
Què fem?
Farmàcia Rigall és una empresa de 7 treballadors on som totes 
dones, som 3 farmacèu�ques i 4 tècniques.

Estem a Figueres des de fa aproximadament 50 anys. La nostra feina 
ha canviat molt en els úl�ms anys degut a les noves tecnologies.

La farmàcia té una regulació en nombre d’habitants i distància.
Concretament la nostra farmàcia està molt especialitzada en 
ORTOPÈDIA (és necessari un �tol especial), la formulació magistral 
en dermatologia i productes naturals.

Serveis socioculurals i a la comunitat

Segueix-la

 
info@fundacioaltem.org

Carrer Itàlia, 46 
17600 FIGUERES

www.fundacioaltem.org

Dades de l’empresa

972 525 416

Què fem? Oportunitats laborals:
Benvinguts a Fundació Altem
Som l’en�tat de referència per la Generalitat de Catalunya a la 
comarca de l’Alt Empordà en l’atenció a persones amb discapacitat 
intel·lectual i/o trastorn mental.

AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU
TASQUES: En funció del servei: atendre les diferents necessitats de 
suport de persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn 
mental.
FORMACIÓ: Cicle forma�u d'Atenció a la dependència, integració 
social.
SOU: Segons conveni del servei que treballi dins l'en�tat.
EDUCADOR/A SOCIAL
TASQUES: En funció del servei: atenció directa en funció de les 
necessitats de suport, elaboració d'ac�vitats, elaboració de plans de 
treball...
FORMACIÓ: Diplomatura en Educació Social.
SOU: Segons conveni del servei en que treballi dins l'en�tat.

)
*

Fundació Altem

Oportunitats laborals:
PSICÒLEG/A- PSICOPEDAGOG/A
TASQUES: En funció del servei: elaboració de plans de treball, 
seguiment individual a les persones, elaboració d'informes, realitzar 
formació, inserció laboral...
FORMACIÓ: Grau de psicologia o psicopedagogia.
SOU: En funció del servei.

FARMÀCIA
SUSANNA FORNELLS

 
carmerigall@cofgi.org

Av. Marignane, 26-28
17600 FIGUERES

Dades de l’empresa

972 502 689

Oportunitats laborals:
TÈCNIC DE FARMÀCIA
TASQUES: Oficina i farmàcia.
FORMACIÓ: Tècnic de farmàcia.
SOU: 18.000€
EDUCADOR/A SOCIAL
TASQUES: Oficina i farmàcia.
FORMACIÓ: Farmacèu�c.
SOU: 30.000€

)
*
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nuriabech@cofgi.org

C/Espolla 20  
17751 SANT CLIMENT SESCEBES

www.canalfarmaciaonline.com/
farmacia-sant-climent-sescebes/blog

Dades de l’empresa

972 563 336 

Què fem?
Som una farmàcia rural de l'Alt Empordà, situada a la zona de les 
Alberes, al poble de Sant Climent Sescebes, concretament, som  la 
farmàcia número 95 de la província de Girona  

La nostra raó de ser són els nostres pacients i cuidar de la seva salut. 
És per això, que cada dia centrem els nostres esforços a escoltar-te i 
oferir-te el millor consell per a tu i els teus. 

Esperem que a la nostra farmàcia a Sant Climent Secebes puguis 
trobar tota l'atenció que precises amb un tracte proper i 
professional, ajudant-te a gaudir de la millor salut possible.   

Els serveis que oferim són els següents:
- Atenció farmaceu�ca
- Consell homeopà�c i fitoteràpia
- Dermoconsell
- Contol de la pressió arterial
- Formulació magistral
- Deshabituació tabaquica
- Sistema de dosificació personalitzada (SPD)
- Programa de detecció Càncer de Colon
- Cistelles de nadons

)
*

farmacia.santcliment

Sanitat
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sufopa@gmail.com 

C/Pla de Roses 15  
17487 EMPURIABRAVA 

www.farmaciasusannafornellsfmas.com

Dades de l’empresa

972 452 078 

Què fem? Oportunitats laborals:
El nostre projecte empresarial va néixer fa 9 anys i s'enfoca 
principalment en un tracte proper i individualitzat en prevenció de la 
salut. 
Formem part d'una xarxa de farmàcies anomenades Apoteca 
Natura. Treballem en base a campanyes sanitàries anuals a nivell 
nacional i avalades per la SIMG (societat italiana de medicina 
general i atenció primària) i la SEMERGEN (societat espanyola de 
metges d'atenció primària) on el pacient i la salut conscient és 
l'objec�u principal. 
Com u�litzar la fitoterapia i la aromaterapia ( com a teràpia unica o 
complementària dels fàrmacs) és la base dels nostres consells de 
mostrador. 
La salut i la bellesa de la pell és també una de les categories on 
intentem ser més innovadores i seleccionem marques que 
destaquen per la seva composició i resultats.
Aquests són els principals conceptes que defineixen el nostre 
caràcter peculiar com a farmàcia dins la xarxa nacional d'oficines de 
farmàcia de l'estat.

FARMACÈUTIC/A
FORMACIÓ: Llicenciatura
SOU: 1.800€
AUXILIAR
FORMACIÓ: Tècnic
SOU: 1.300€

)
*

@fciasufornells 
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Sanitat
Què fem?
Farmàcia Rigall és una empresa de 7 treballadors on som totes 
dones, som 3 farmacèu�ques i 4 tècniques.

Estem a Figueres des de fa aproximadament 50 anys. La nostra feina 
ha canviat molt en els úl�ms anys degut a les noves tecnologies.

La farmàcia té una regulació en nombre d’habitants i distància.
Concretament la nostra farmàcia està molt especialitzada en 
ORTOPÈDIA (és necessari un �tol especial), la formulació magistral 
en dermatologia i productes naturals.

Serveis socioculurals i a la comunitat

Segueix-la

 
info@fundacioaltem.org

Carrer Itàlia, 46 
17600 FIGUERES

www.fundacioaltem.org

Dades de l’empresa

972 525 416

Què fem? Oportunitats laborals:
Benvinguts a Fundació Altem
Som l’en�tat de referència per la Generalitat de Catalunya a la 
comarca de l’Alt Empordà en l’atenció a persones amb discapacitat 
intel·lectual i/o trastorn mental.

AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU
TASQUES: En funció del servei: atendre les diferents necessitats de 
suport de persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn 
mental.
FORMACIÓ: Cicle forma�u d'Atenció a la dependència, integració 
social.
SOU: Segons conveni del servei que treballi dins l'en�tat.
EDUCADOR/A SOCIAL
TASQUES: En funció del servei: atenció directa en funció de les 
necessitats de suport, elaboració d'ac�vitats, elaboració de plans de 
treball...
FORMACIÓ: Diplomatura en Educació Social.
SOU: Segons conveni del servei en que treballi dins l'en�tat.

)
*

Fundació Altem

Oportunitats laborals:
PSICÒLEG/A- PSICOPEDAGOG/A
TASQUES: En funció del servei: elaboració de plans de treball, 
seguiment individual a les persones, elaboració d'informes, realitzar 
formació, inserció laboral...
FORMACIÓ: Grau de psicologia o psicopedagogia.
SOU: En funció del servei.

FARMÀCIA
SUSANNA FORNELLS

 
carmerigall@cofgi.org

Av. Marignane, 26-28
17600 FIGUERES

Dades de l’empresa

972 502 689

Oportunitats laborals:
TÈCNIC DE FARMÀCIA
TASQUES: Oficina i farmàcia.
FORMACIÓ: Tècnic de farmàcia.
SOU: 18.000€
EDUCADOR/A SOCIAL
TASQUES: Oficina i farmàcia.
FORMACIÓ: Farmacèu�c.
SOU: 30.000€

)
*
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Serveis socioculurals i a la comunitat

Segueix-la

 
cteixidor@mifas.com

C/Pla de l'Estany, 11  
17740 VILAFANT

www.mifas.cat

Dades de l’empresa

972 509 735 @grupmifas

@grupmifas

@grupmifas

Què fem? Oportunitats laborals:
L'Associació MIFAS es va fundar l'any 1979, quan un grup de 
persones van unir-se per ajuntar esforços i atendre les demandes i 
les necessitats de les persones que tenien una discapacitat �sica, 
orgànica i/o sensorial. Creada i ges�onada per persones amb 
discapacitat, mai hem perdut el nostre principal objec�u, treballar 
per assolir la plena inserció social i laboral de les persones del 
col·lec�u. La nostra missió és aconseguir la seva independència 
econòmica i la jus�cia social. 

Amb l'objec�u d'atendre les diferents demandes i necessitats del 
col·lec�u, MIFAS ha anat creixent i ampliant l'oferta de serveis. 

)
*

TÈCNIC EDUCATIU
TASQUES: Ac�vitats dinamització.
FORMACIÓ: TIC tècnic integració social
SOU: 20.000€

CURADOR
TASQUES: Atenció a les ac�vitats de la vida diària.
FORMACIÓ: TADE tècnic atenció a les persones amb dependència
SOU: 18.000€

Serveis socioculurals i a la comunitat

Segueix-la

 
marc.teixidor@creuroja.org

Carrer Albert Cotó, 1 
17600 FIGUERES

www.creuroja.org

Dades de l’empresa

972 501 799 @CreuRojaCatalunya

creurojacat

Creu Roja Catalunya

Què fem? Oportunitats laborals:
A través d'aquest projecte, la Creu Roja teixeix aliances de 

col·laboració amb el sector empresarial per tal de promoure l'accés 

al mercat laboral de les persones en situació d'atur. Des del Pla 

d'Ocupació de Creu Roja es fa una crida a les empreses perquè s'hi 

sumin i formin part.

ORIENTADOR LABORAL
FORMACIÓ: Grau Social
SOU: 22.000€

)
*

Cruz Roja Cataluña
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Serveis socioculurals i a la comunitat

 
acortada@figueres.org

Dades de l’empresa

972 032 200 

Què fem? Oportunitats laborals:
La llar d'infants: Context educa�u i de desenvolupament
La llar d'infants és la ins�tució que correspon al primer cicle de 
l'etapa d'educació infan�l i acull nens i nenes de 0 a 3 anys.  
L 'objec�u pr incipal  de la  l lar  d ' infants  és  fac i l i tar  e l 
desenvolupament integral dels nens i les nenes, procurant  que 
�nguin suficients oportunitats per a desenvolupar el més 
àmpliament possible les seves capacitats i col·laborar en la seva 
educació.

La llar d'infants al servei de les famílies
Molts pares i mares desitgen que els seus fills gaudeixin des de ben 
aviat dels avantatges que els ofereix freqüentar una llar d'infants i 
valoren molt posi�vament que �nguin l'oportunitat de jugar i 
relacionar-se amb altres infants, de gaudir d'espais i materials 
especialment pensats i organitzats per facilitar l'ac�vitat i les 
relacions i de par�cipar en ac�vitats  i propostes educa�ves 
d'ensenyament i  aprenentatge que afavoreixen el  seu 
desenvolupament.

La llar d'infants: Suport als pares com a educadors
La llar d'infants esdevé fonamental a l'hora d'oferir suport als pares i 
mares en la seva tasca com a primers educadors.
Es tracta, en defini�va, d'establir un pont de confiança entre pares i 
educadors que perme� a uns i altres ser veritables interlocutors, i 
poder compar�r expecta�ves i projectes sobre l'educació dels fills.

TÈCNIC EN EDUCACIÓ INFANTIL
TASQUES: Dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes
educa�us d'atenció a la infància en el primer cicle d'educació infan�l 
en l'àmbit formal, d'acord amb la proposta pedagògica elaborada 
per un mestre o una mestra amb l'especialització en educació 
infan�l o �tol de grau equivalent, i a tota l'etapa en l'àmbit no 
formal, generant entorns segurs i en col·laboració amb altres 
professionals i amb les famílies.
FORMACIÓ: CFGS Educació Infan�l
SOU: 900-1.200€/mes

)
*

www.figueres.cat

Transport i manteniment de vehicles

Segueix-la

Ctra. N-II, km1,5 
17771 
Santa Llogaia d'Àlguema

www.garatgesala.com

Dades de l’empresa

972 502 077  Garatge Sala 

 Garatge Sala 

Què fem?
 Garatge Sala S.A. vàrem iniciar el camí a començaments del anys 
setanta, i des de llavors hem anat ampliant la nostra oferta de 
vehicles i serveis. Actualment som el concessionari oficial de les 
marques Fiat, Alfa Romeo, Abarth, Jeep i Fiat Professional. 
La representació de totes aquestes marques ens permet tenir un 
públic molt ampli i amb diferents necessitats, per això els nostres 
professionals tenen un coneixement molt ampli de totes les opcions 
que el mercat de l'automoció pot presentar avui dia. Un món que 
està actualment en evolució constant amb les noves motoritzacions 
elèctriques i híbrides, i per les que tant nosaltres com les marques 
que representem, hem apostat fermament. 
La venda de vehicles és una part molt important del nostre 
concessionari, com també ho és el servei tècnic de taller que oferim. 
Precisament és en el servei de taller on hi aboquem molts esforços 
amb la contractació de personal qualificat, a qui oferim formació 
constant, i que tenim equipat amb totes les darreres tecnologies de 
prevenció i diagnosi d'avaries i manteniment dels vehicles. 
La nostra experiència, la qualitat dels nostres treballadors i la 
fidelització dels nostres clients ens permet afrontar els canvis que 
està experimentant el mercat de l'automòbil actualment, amb 
moltes ganes de seguir donant un servei excel·lent, i assessorar als 
nostres clients amb el cotxe que més els hi convé segons les seves 
 necessitats i tenint en compte els canvis que s'estan produint en el 
nostre entorn. 

)
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Serveis socioculurals i a la comunitat

Segueix-la

 
cteixidor@mifas.com

C/Pla de l'Estany, 11  
17740 VILAFANT

www.mifas.cat

Dades de l’empresa

972 509 735 @grupmifas

@grupmifas

@grupmifas

Què fem? Oportunitats laborals:
L'Associació MIFAS es va fundar l'any 1979, quan un grup de 
persones van unir-se per ajuntar esforços i atendre les demandes i 
les necessitats de les persones que tenien una discapacitat �sica, 
orgànica i/o sensorial. Creada i ges�onada per persones amb 
discapacitat, mai hem perdut el nostre principal objec�u, treballar 
per assolir la plena inserció social i laboral de les persones del 
col·lec�u. La nostra missió és aconseguir la seva independència 
econòmica i la jus�cia social. 

Amb l'objec�u d'atendre les diferents demandes i necessitats del 
col·lec�u, MIFAS ha anat creixent i ampliant l'oferta de serveis. 

)
*

TÈCNIC EDUCATIU
TASQUES: Ac�vitats dinamització.
FORMACIÓ: TIC tècnic integració social
SOU: 20.000€

CURADOR
TASQUES: Atenció a les ac�vitats de la vida diària.
FORMACIÓ: TADE tècnic atenció a les persones amb dependència
SOU: 18.000€

Serveis socioculurals i a la comunitat

Segueix-la

 
marc.teixidor@creuroja.org

Carrer Albert Cotó, 1 
17600 FIGUERES

www.creuroja.org

Dades de l’empresa

972 501 799 @CreuRojaCatalunya

creurojacat

Creu Roja Catalunya

Què fem? Oportunitats laborals:
A través d'aquest projecte, la Creu Roja teixeix aliances de 

col·laboració amb el sector empresarial per tal de promoure l'accés 

al mercat laboral de les persones en situació d'atur. Des del Pla 

d'Ocupació de Creu Roja es fa una crida a les empreses perquè s'hi 

sumin i formin part.

ORIENTADOR LABORAL
FORMACIÓ: Grau Social
SOU: 22.000€

)
*

Cruz Roja Cataluña

23Empreses
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acortada@figueres.org

Dades de l’empresa

972 032 200 

Què fem? Oportunitats laborals:
La llar d'infants: Context educa�u i de desenvolupament
La llar d'infants és la ins�tució que correspon al primer cicle de 
l'etapa d'educació infan�l i acull nens i nenes de 0 a 3 anys.  
L 'objec�u pr incipal  de la  l lar  d ' infants  és  fac i l i tar  e l 
desenvolupament integral dels nens i les nenes, procurant  que 
�nguin suficients oportunitats per a desenvolupar el més 
àmpliament possible les seves capacitats i col·laborar en la seva 
educació.

La llar d'infants al servei de les famílies
Molts pares i mares desitgen que els seus fills gaudeixin des de ben 
aviat dels avantatges que els ofereix freqüentar una llar d'infants i 
valoren molt posi�vament que �nguin l'oportunitat de jugar i 
relacionar-se amb altres infants, de gaudir d'espais i materials 
especialment pensats i organitzats per facilitar l'ac�vitat i les 
relacions i de par�cipar en ac�vitats  i propostes educa�ves 
d'ensenyament i  aprenentatge que afavoreixen el  seu 
desenvolupament.

La llar d'infants: Suport als pares com a educadors
La llar d'infants esdevé fonamental a l'hora d'oferir suport als pares i 
mares en la seva tasca com a primers educadors.
Es tracta, en defini�va, d'establir un pont de confiança entre pares i 
educadors que perme� a uns i altres ser veritables interlocutors, i 
poder compar�r expecta�ves i projectes sobre l'educació dels fills.

TÈCNIC EN EDUCACIÓ INFANTIL
TASQUES: Dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes
educa�us d'atenció a la infància en el primer cicle d'educació infan�l 
en l'àmbit formal, d'acord amb la proposta pedagògica elaborada 
per un mestre o una mestra amb l'especialització en educació 
infan�l o �tol de grau equivalent, i a tota l'etapa en l'àmbit no 
formal, generant entorns segurs i en col·laboració amb altres 
professionals i amb les famílies.
FORMACIÓ: CFGS Educació Infan�l
SOU: 900-1.200€/mes

)
*

www.figueres.cat

Transport i manteniment de vehicles

Segueix-la

Ctra. N-II, km1,5 
17771 
Santa Llogaia d'Àlguema

www.garatgesala.com

Dades de l’empresa

972 502 077  Garatge Sala 

 Garatge Sala 

Què fem?
 Garatge Sala S.A. vàrem iniciar el camí a començaments del anys 
setanta, i des de llavors hem anat ampliant la nostra oferta de 
vehicles i serveis. Actualment som el concessionari oficial de les 
marques Fiat, Alfa Romeo, Abarth, Jeep i Fiat Professional. 
La representació de totes aquestes marques ens permet tenir un 
públic molt ampli i amb diferents necessitats, per això els nostres 
professionals tenen un coneixement molt ampli de totes les opcions 
que el mercat de l'automoció pot presentar avui dia. Un món que 
està actualment en evolució constant amb les noves motoritzacions 
elèctriques i híbrides, i per les que tant nosaltres com les marques 
que representem, hem apostat fermament. 
La venda de vehicles és una part molt important del nostre 
concessionari, com també ho és el servei tècnic de taller que oferim. 
Precisament és en el servei de taller on hi aboquem molts esforços 
amb la contractació de personal qualificat, a qui oferim formació 
constant, i que tenim equipat amb totes les darreres tecnologies de 
prevenció i diagnosi d'avaries i manteniment dels vehicles. 
La nostra experiència, la qualitat dels nostres treballadors i la 
fidelització dels nostres clients ens permet afrontar els canvis que 
està experimentant el mercat de l'automòbil actualment, amb 
moltes ganes de seguir donant un servei excel·lent, i assessorar als 
nostres clients amb el cotxe que més els hi convé segons les seves 
 necessitats i tenint en compte els canvis que s'estan produint en el 
nostre entorn. 

)



“El camí pel teu futur”Empreses

Transport i manteniment de vehicles

Segueix-la

 
igali@olivamotorgirona.net.bmw.es

C/ de Lingen s/n 
17190 SALT

www.olivamotorgirona.concesionariobmw.es

Dades de l’empresa

972 246 263 Oliva Motor Girona

olivamotorgirona

@OlivaMotorGirona

Què fem? Oportunitats laborals:
Oliva Motor Girona es dedica a la venda i reparació de vehicles, 
especialitzats en BMW.

Com a Concessionari Cer�ficat BMW M comptem amb experts 
formats especialment en vehicles BMW M. A Oliva Motor Girona 
trobaràs una secció dedicada a aquests models en la qual podràs 
descobrir els nostres vehicles i conèixer tots els detalls.

També tenim taller mecànic propi i taller de carrosseria i pintura, on 
posem a la seva disposició tota la tecnologia i experiència en la 
reparació de la carrosseria.

Les nostres instal·lacions són un punt de venda exclusiu BMWi, 
sabem que el futur ja és aquí i que la mobilitat elèctrica comporta 
molts avantatges.

ASSESSOR COMERCIAL
TASQUES: Venda Cotxes
FORMACIÓ: Grau Mig
SOU: 28.000€
MECÀNIC
TASQUES: Reparació mecànica
FORMACIÓ: Grau Mig
SOU: 24.000€
PLANXISTA
TASQUES: Reparació planxa
FORMACIÓ: Grau Mig
SOU: 24.000€

)
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Transport i manteniment de vehicles

Segueix-la

 
info@motorservice2015.es

Carrer Tramuntana, 18 
17469 Santa Llogaia d'Àlguema

www.motorservice2015.es

Dades de l’empresa

972 527 150 

Què fem? Oportunitats laborals:
Som Motor Service, i oferim servei de taller per a vehicles tant 
u�litaris com a industrials, assistència en carretera 24h amb vehicle 
de subs�tució, preparació de vehicles u�litaris de principi a fi. Venda 
de cotxes mul�marca

Motor Service és pioner en el diagnòs�c de sistemes d'injecció a la 
província de Girona, oferint als seus clients un equip de 
professionals qualificats i la tecnologia necessària per a la 
comprovació i reparació de sistemes d'injecció.

- Diagnòs�c de vehicles
- Diagnòs�c, reparació i canvi estàndard d'injectors.
- Comprovació i reparació de bombes injectores de tot �pus.
- Sistemes de diagnosi per motoritzacions nàu�ques.
- Servei de recollida

MECÀNIC
TASQUES: Mecànic general
FORMACIÓ: Experiència >5 anys
SOU: 18.000€ net

)
*

motorservice_taller

25Empreses
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Transport i manteniment de vehicles

Segueix-la

 
igali@olivamotorgirona.net.bmw.es

C/ de Lingen s/n 
17190 SALT

www.olivamotorgirona.concesionariobmw.es

Dades de l’empresa

972 246 263 Oliva Motor Girona

olivamotorgirona

@OlivaMotorGirona

Què fem? Oportunitats laborals:
Oliva Motor Girona es dedica a la venda i reparació de vehicles, 
especialitzats en BMW.

Com a Concessionari Cer�ficat BMW M comptem amb experts 
formats especialment en vehicles BMW M. A Oliva Motor Girona 
trobaràs una secció dedicada a aquests models en la qual podràs 
descobrir els nostres vehicles i conèixer tots els detalls.

També tenim taller mecànic propi i taller de carrosseria i pintura, on 
posem a la seva disposició tota la tecnologia i experiència en la 
reparació de la carrosseria.

Les nostres instal·lacions són un punt de venda exclusiu BMWi, 
sabem que el futur ja és aquí i que la mobilitat elèctrica comporta 
molts avantatges.

ASSESSOR COMERCIAL
TASQUES: Venda Cotxes
FORMACIÓ: Grau Mig
SOU: 28.000€
MECÀNIC
TASQUES: Reparació mecànica
FORMACIÓ: Grau Mig
SOU: 24.000€
PLANXISTA
TASQUES: Reparació planxa
FORMACIÓ: Grau Mig
SOU: 24.000€

)
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Transport i manteniment de vehicles
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info@motorservice2015.es

Carrer Tramuntana, 18 
17469 Santa Llogaia d'Àlguema

www.motorservice2015.es

Dades de l’empresa

972 527 150 

Què fem? Oportunitats laborals:
Som Motor Service, i oferim servei de taller per a vehicles tant 
u�litaris com a industrials, assistència en carretera 24h amb vehicle 
de subs�tució, preparació de vehicles u�litaris de principi a fi. Venda 
de cotxes mul�marca

Motor Service és pioner en el diagnòs�c de sistemes d'injecció a la 
província de Girona, oferint als seus clients un equip de 
professionals qualificats i la tecnologia necessària per a la 
comprovació i reparació de sistemes d'injecció.

- Diagnòs�c de vehicles
- Diagnòs�c, reparació i canvi estàndard d'injectors.
- Comprovació i reparació de bombes injectores de tot �pus.
- Sistemes de diagnosi per motoritzacions nàu�ques.
- Servei de recollida

MECÀNIC
TASQUES: Mecànic general
FORMACIÓ: Experiència >5 anys
SOU: 18.000€ net

)
*

motorservice_taller
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INS Vilafant

 
b7008390@xtec.cat

Carrer Pla de l´Estany s/n  17740 Vilafant 

www.insvilafant.cat

)
*

Dades del centre

972 508 285

Segueix-nos

ins�tutdevilafant

@Insvilafant

ins�tutdevilafant

@insvilafant

Presentació

L'Ins�tut de Vilafant comença la seva ac�vitat en el curs 2008/09 i disposa de tres línies d'ESO i dues línies de Batxillerat. A més, des del curs 
2015/16 també s'hi imparteix el cicle forma�u de grau mig d'Ac�vitats Comercials de la família professional Comerç i Màrque�ng.

Oferta formativa

El CFGM d'Ac�vitats Comercials té una durada de 2.000 hores 
distribuïdes en dos cursos escolars que condueixen a l'obtenció del 
�tol de tècnic en Ac�vitats Comercials.

La formació que s'adquireix en aquest cicle serveix per treballar en 
tot �pus d'ac�vitats de comercialització i distribució de béns i/o 
serveis, així com saber ges�onar un pe�t establiment comercial, 
aplicant les normes de qualitat i seguretat establertes i respectant la 
legislació vigent.

En concret, les assignatures o mòduls professionals del cicle són: 
comerç electrònic, màrque�ng, dinamització del punt de venda, 
ges�ó de compres, atenció comercial, tècniques de magatzem, 
anglès, francès, aplicacions informà�ques, formació i orientació 
laboral, ges�ó d'un pe�t comerç, processos de venda, venda tècnica 
i síntesi d'ac�vitats comercials. 

En el segon curs del cicle forma�u, l'alumne/a ha de realitzar unes 
pràc�ques en empreses de la zona en l'àmbit del comerç, les vendes 
o la distribució. Es poden realitzar en modalitat de Pràc�ques FCT 
(de 416 hores de durada) o Pràc�ques Dual (de 1.000 hores de 
durada).

Les empreses on els alumnes han realitzat pràc�ques fins ara són 
d'ac�vitats tan diverses com: immobiliàries, bo�gues de moda, 
bo�gues d'esport, supermercats, concessionaris de cotxes o motos, 
bo�ga d'aparells electrònics, establiments de bricolatge, bo�ga de 
flors i plantes, comerç de productes agrícoles, bo�ga de parament 
de la llar, bo�ga de joguines, empreses majoristes del sector de 
l'alimentació o de productes industrials…

Les pràc�ques a l'empresa atorguen a l'alumne/a una experiència 
enriquidora en viure en primera persona la realitat del món 
professional.

“El camí pel teu futur”Ins�tuts

Espai instituts
INS Vilafant
INS Illa de Rodes
INS Narcís Monturiol
INS Ramón Muntaner
INS Alexandre Deulofeu
INS Olivar Gran
INS Cendrassos
INS Cap Norfeu
PTT-PFI Figueres
CFA Maria Verdaguer
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972 508 285

Segueix-nos

ins�tutdevilafant

@Insvilafant

ins�tutdevilafant

@insvilafant

Presentació

L'Ins�tut de Vilafant comença la seva ac�vitat en el curs 2008/09 i disposa de tres línies d'ESO i dues línies de Batxillerat. A més, des del curs 
2015/16 també s'hi imparteix el cicle forma�u de grau mig d'Ac�vitats Comercials de la família professional Comerç i Màrque�ng.

Oferta formativa

El CFGM d'Ac�vitats Comercials té una durada de 2.000 hores 
distribuïdes en dos cursos escolars que condueixen a l'obtenció del 
�tol de tècnic en Ac�vitats Comercials.

La formació que s'adquireix en aquest cicle serveix per treballar en 
tot �pus d'ac�vitats de comercialització i distribució de béns i/o 
serveis, així com saber ges�onar un pe�t establiment comercial, 
aplicant les normes de qualitat i seguretat establertes i respectant la 
legislació vigent.

En concret, les assignatures o mòduls professionals del cicle són: 
comerç electrònic, màrque�ng, dinamització del punt de venda, 
ges�ó de compres, atenció comercial, tècniques de magatzem, 
anglès, francès, aplicacions informà�ques, formació i orientació 
laboral, ges�ó d'un pe�t comerç, processos de venda, venda tècnica 
i síntesi d'ac�vitats comercials. 

En el segon curs del cicle forma�u, l'alumne/a ha de realitzar unes 
pràc�ques en empreses de la zona en l'àmbit del comerç, les vendes 
o la distribució. Es poden realitzar en modalitat de Pràc�ques FCT 
(de 416 hores de durada) o Pràc�ques Dual (de 1.000 hores de 
durada).

Les empreses on els alumnes han realitzat pràc�ques fins ara són 
d'ac�vitats tan diverses com: immobiliàries, bo�gues de moda, 
bo�gues d'esport, supermercats, concessionaris de cotxes o motos, 
bo�ga d'aparells electrònics, establiments de bricolatge, bo�ga de 
flors i plantes, comerç de productes agrícoles, bo�ga de parament 
de la llar, bo�ga de joguines, empreses majoristes del sector de 
l'alimentació o de productes industrials…

Les pràc�ques a l'empresa atorguen a l'alumne/a una experiència 
enriquidora en viure en primera persona la realitat del món 
professional.
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INS Illa de Rodes

 
iesilladerodes@xtec.cat
 
Ctra. De les Arenes 57
17480 Roses

www.illaderodes.cat

)
*

Dades del centre

972 154 383 

Segueix-nos

@Illaderodes

insilladerodes

@illaderodes

L'Ins�tut Illa de Rodes neix el curs 1999-2000 i, en l'actualitat ofereix 
els ensenyaments d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat 
cien�fico-tecnològic, Batxillerat Humanís�c Social, Doble �tulació 
Batxillerat-Baccalauréat (Batxibac), Cicles Forma�us de Grau Mitjà i 
Superior de la família d'ac�vitats �siques i espor�ves, Tècnics 
espor�us de grau Mitjà en les modalitats de Salvament i Socorrisme, 
Vela lleugera i Piragüisme. Som centre de suport de l'Ins�tut Obert 
de Catalunya (IOC) per als estudis de GESO, Batxillerat i Cicles 
Forma�us. Col·laborem amb el Servei d'Ocupació de Catalunya 
(SOC) en la formació professionalitzadora a persones inscrites.

Presentació

Ins�tuts 29

Oferta formativa
CFGM TÈCNIC/A EN GUIA EN EL MEDI NATURAL I DE TEMPS DE LLEURE
La competència general d’aquest �tol consisteix a organitzar i�neraris i guiar grups per entorns naturals de baixa i mitja muntanya, terreny 
nevat �pus nòrdic, cavitats de baixa dificultat, barrancs de baix risc, medi aquà�c i instal·lacions d’oci i aventura, progressant a peu, amb 
cordes, amb bicicleta, en embarcacions i a cavall, així com dinamitzar ac�vitats de lleure, adaptant tot això als par�cipants, respectant el 
medi ambient i garan�nt la qualitat i la seguretat.
Durada 2 cursos acadèmics (2000 hores docents - 383 hores pràc�ques).
Sor�des professionals:
§ I�neraris terrestres (peu, cavall, en bicicleta) de baixa i mitja muntanya
§ I�neraris en el medi aquà�c en embarcacions d’esbarjo (a determinar les especialitats)
§ Ac�vitats fisicoespor�ves recrea�ves guiades en el medi natural

Monitor de:
ú Temps de lleure educa�u infan�l i juvenil
ú Ac�vitats en el marc escolar
ú Campaments, albergs, cases de colònies
ú Instal·lacions d’oci i aventura

Socorrista de:
ú Platges marí�mes, llacs i embalsaments
ú Ac�vitats nàu�ques espor�ves
ú Suport en unitats d’intervenció aquà�ca 

CFGM TÈCNIC SUPERIOR EN ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA
L’objec�u d’aquest cicle és elaborar, ges�onar i avaluar projectes d’animació fisicodepor�vos recrea�u per a tot �pus d’usuaris, programant 
i dirigint les ac�vitats d’ensenyament, d’inclusió socioespor�va i de temps lliure, coordinant les actuacions dels professionals implicades, 
garan�nt la seguretat, respectant el medi ambient i aconseguint la sa�sfacció dels usuaris, en els límits de cost previstos.
Durada 2 cursos acadèmics (1617 - 383 hores de formació en Centres de Treball). Modalitat Dual.
Sor�des professionals:
§ Professor/a d’ac�vitats fisicoespor�ves (natació, atle�sme, bàsquet, voleibol, tennis i pàdel, entre d’altres).
§ Animador/a �sic-espor�u i recrea�u.
§ Animador/a d’ac�vitats d’inclusió socioespor�va.
§ Animador/a de vetllades i espectacles en instal·lacions turís�ques.
§ Animador/a d’ac�vitats recrea�ves a l’aire lliure en instal·lacions turís�ques.
§ Coordinador/a d’ac�vitats d’animació espor�va.
§ Coordinador/a d’ac�vitats fisicoespor�ves en instal·lacions espor�ves d’empreses turís�ques o en�tats públiques i privades.
§ Coordinador/a de temps lliure educa�u infan�l i juvenil.
§ Coordinador/a de campaments, d’albergs de joventut, de cases de colònies, de granges-escoles, d’aules de cases de joventut i escoles de 

natura.
§ Coordinador/a d’ac�vitats paracurriculars en el marc escolar.
§ Responsable de projectes de lleure educa�u infan�l i juvenil.
§ Director/a de temps lliure educa�u infan�l i juvenil.
§ Director/a de campaments, d’albergs de joventut, de cases de colònies, de granges-escoles, d’aules de cases de joventut i escoles de 

natura.
§ Director/a d’ac�vitats paracurriculars en el marc escolar.
§ Cap de departament d’animació turís�ca.
§ Cronometrador/a, jutge/essa i àrbitre de compe�cions espor�ves no oficials.
§ Promotor/a espor�u/a i de compe�cions de nivell elemental o social i d’esdeveniments espor�us de nivell bàsic.
§ Monitor/a d’ac�vitats fisicoespor�ves i recrea�ves en campaments.
§ Monitor/a de temps lliure.
§ Socorrista en instal·lacions aquà�ques.

Ensenyaments Esportius
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L'Ins�tut Illa de Rodes neix el curs 1999-2000 i, en l'actualitat ofereix 
els ensenyaments d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat 
cien�fico-tecnològic, Batxillerat Humanís�c Social, Doble �tulació 
Batxillerat-Baccalauréat (Batxibac), Cicles Forma�us de Grau Mitjà i 
Superior de la família d'ac�vitats �siques i espor�ves, Tècnics 
espor�us de grau Mitjà en les modalitats de Salvament i Socorrisme, 
Vela lleugera i Piragüisme. Som centre de suport de l'Ins�tut Obert 
de Catalunya (IOC) per als estudis de GESO, Batxillerat i Cicles 
Forma�us. Col·laborem amb el Servei d'Ocupació de Catalunya 
(SOC) en la formació professionalitzadora a persones inscrites.
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Oferta formativa
CFGM TÈCNIC/A EN GUIA EN EL MEDI NATURAL I DE TEMPS DE LLEURE
La competència general d’aquest �tol consisteix a organitzar i�neraris i guiar grups per entorns naturals de baixa i mitja muntanya, terreny 
nevat �pus nòrdic, cavitats de baixa dificultat, barrancs de baix risc, medi aquà�c i instal·lacions d’oci i aventura, progressant a peu, amb 
cordes, amb bicicleta, en embarcacions i a cavall, així com dinamitzar ac�vitats de lleure, adaptant tot això als par�cipants, respectant el 
medi ambient i garan�nt la qualitat i la seguretat.
Durada 2 cursos acadèmics (2000 hores docents - 383 hores pràc�ques).
Sor�des professionals:
§ I�neraris terrestres (peu, cavall, en bicicleta) de baixa i mitja muntanya
§ I�neraris en el medi aquà�c en embarcacions d’esbarjo (a determinar les especialitats)
§ Ac�vitats fisicoespor�ves recrea�ves guiades en el medi natural

Monitor de:
ú Temps de lleure educa�u infan�l i juvenil
ú Ac�vitats en el marc escolar
ú Campaments, albergs, cases de colònies
ú Instal·lacions d’oci i aventura

Socorrista de:
ú Platges marí�mes, llacs i embalsaments
ú Ac�vitats nàu�ques espor�ves
ú Suport en unitats d’intervenció aquà�ca 

CFGM TÈCNIC SUPERIOR EN ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA
L’objec�u d’aquest cicle és elaborar, ges�onar i avaluar projectes d’animació fisicodepor�vos recrea�u per a tot �pus d’usuaris, programant 
i dirigint les ac�vitats d’ensenyament, d’inclusió socioespor�va i de temps lliure, coordinant les actuacions dels professionals implicades, 
garan�nt la seguretat, respectant el medi ambient i aconseguint la sa�sfacció dels usuaris, en els límits de cost previstos.
Durada 2 cursos acadèmics (1617 - 383 hores de formació en Centres de Treball). Modalitat Dual.
Sor�des professionals:
§ Professor/a d’ac�vitats fisicoespor�ves (natació, atle�sme, bàsquet, voleibol, tennis i pàdel, entre d’altres).
§ Animador/a �sic-espor�u i recrea�u.
§ Animador/a d’ac�vitats d’inclusió socioespor�va.
§ Animador/a de vetllades i espectacles en instal·lacions turís�ques.
§ Animador/a d’ac�vitats recrea�ves a l’aire lliure en instal·lacions turís�ques.
§ Coordinador/a d’ac�vitats d’animació espor�va.
§ Coordinador/a d’ac�vitats fisicoespor�ves en instal·lacions espor�ves d’empreses turís�ques o en�tats públiques i privades.
§ Coordinador/a de temps lliure educa�u infan�l i juvenil.
§ Coordinador/a de campaments, d’albergs de joventut, de cases de colònies, de granges-escoles, d’aules de cases de joventut i escoles de 

natura.
§ Coordinador/a d’ac�vitats paracurriculars en el marc escolar.
§ Responsable de projectes de lleure educa�u infan�l i juvenil.
§ Director/a de temps lliure educa�u infan�l i juvenil.
§ Director/a de campaments, d’albergs de joventut, de cases de colònies, de granges-escoles, d’aules de cases de joventut i escoles de 

natura.
§ Director/a d’ac�vitats paracurriculars en el marc escolar.
§ Cap de departament d’animació turís�ca.
§ Cronometrador/a, jutge/essa i àrbitre de compe�cions espor�ves no oficials.
§ Promotor/a espor�u/a i de compe�cions de nivell elemental o social i d’esdeveniments espor�us de nivell bàsic.
§ Monitor/a d’ac�vitats fisicoespor�ves i recrea�ves en campaments.
§ Monitor/a de temps lliure.
§ Socorrista en instal·lacions aquà�ques.

Ensenyaments Esportius
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Som el primer centre educa�u de Cicles Forma�us creat a l'Alt 
Empordà. Arrelats al territori, treballem coordinadament amb 
ins�tucions, fundacions i empreses per promoure una oferta 
educa�va amb sor�da professional pels nostres alumnes. 
Aquesta vinculació ens porta a tenir diferents projectes 
educa�us a la comarca, com els Pastorets, la par�cipació en 
rallies solidaris o cuidar la bellesa dels avis que viuen en 
residències.  
Actualment tenim diferents cicles orientats a les demandes 
laborals de la comarca - “Electromecànica de vehicles 
automòbils amb orientació a motos”, “Manteniment 
electromecànic amb orientació a fabricació mecànica”- i en el 
proper curs escolar s'inicia un nou PFI de “Perruqueria i 
estè�ca”. El centre també permet cursar, en només 3 anys, 2 
cicles forma�us complementaris com “Instal·lacions 
e l è c t r i q u e s  i  a u to m à� q u e s ”  i  “ I n sta l · l a c i o n s  d e 
telecomunicacions”.
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Carrer del Compositor Joaquim Serra, 30
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Els inicis de l'actual INS Narcís Monturiol es remunten a l'any 1974. 
En el primer curs de funcionament (1974-1975), es disposava d'una 
plan�lla de quatre professors que impar�en les especialitats 
d'Electricitat i Delineació a una vintena d'alumnes. El curs següent, a 
més de les especialitats esmentades, es va introduir l'especialitat 
Administra�va.
L'octubre de 1979, un cop finalitzades les obres de l'actual edifici, es 
traslladaren les dependències a la nova seu per iniciar-hi el curs 
1979-80. Va ser el moment de donar nom al centre. La proposta 
sorgida del Claustre va ser Ins�tut de Formació Professional Narcís 
Monturiol.
La inauguració oficial de l'Ins�tut es produí el mes de febrer de 1980. 
El curs 1980-81 s'introduïren les especialitats d'Automoció i 
Secretariat, el 1981-1982 la de Perruqueria i el 1982-1983 la 
d'Electrònica. A par�r d'aquí, el centre va anar creixent, fins arribar a 
una matrícula de 928 alumnes el curs 1993-94.
Amb la implantació de la Ley de Ordenación General del Sistema 
Educa�vo 1/1990, (LOGSE) de 3 d'octubre, a par�r del curs 1996-97, 
el centre passà a denominar-se Ins�tut d'Educació Secundària 
Narcís Monturiol i s'inicià l'ex�nció gradual de la Formació 
Professional per adaptar els estudis a les exigències de la llei vigent: 
incorporar l'ESO, el BTX i la nova Formació Professional. Aquest 
procés va finalitzar totalment en acabar el curs 2000-2001. En aquell 
curs, el centre disposava de 67 professors, i una matrícula de 846 
alumnes.

CFGM INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES
Capacita per muntar i mantenir infraestructures de telecomunicació en edificis, instal·lacions elèctriques de BT, màquines elèctriques i 
sistemes automa�tzats, aplicant norma�va i reglamentació vigent, protocols de qualitat, seguretat i riscos laborals, assegurant la seva 
funcionalitat i respecte al medi ambient. Durada 2 cursos acadèmics (1683 hores docents - 317 hores pràc�ques).

CFGM  INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS
Capacita per muntar i mantenir instal·lacions de telecomunicacions i audiovisuals, instal·lacions de radiocomunicacions i instal·lacions 
domò�ques, aplicant norma�va i reglamentació vigent, protocols de qualitat, seguretat i riscos laborals, assegurant la funcionalitat i 
respecte al medi ambient. Durada 2 cursos acadèmics (1683 hores docents - 317 hores pràc�ques).

CFGM ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES AUTOMÒBILS. ORIENTACIÓ A MOTOS.
Proporciona coneixements necessaris per efectuar operacions de manteniment, muntatge d’accessoris i transformacions del vehicle en les 
àrees de mecànica, hidràulica i pneumà�ca i electricitat. Durada 2 cursos acadèmics (1617 hores docents - 383 hores pràc�ques).

CFGM ESTÈTICA I BELLESA (DUAL)
Proporciona els coneixements necessaris per dur a terme l’aplicació de tècniques d’estè�ca personal i decora�va , l’assessorament al client 
en el seu àmbit de competència i la presentació de productes, estris i aparells d’ús per a la bellesa. Durada 2 cursos acadèmics (1650 hores 
docents - 350 hores pràc�ques). 

CFGM PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL·LAR (DUAL)
Dota dels coneixements necessaris per potenciar la imatge personal i assessorar el client, aplicar tècniques de perruqueria per 
l’embelliment dels cabells i les tècniques complementàries de manicura, pedicura, arranjament i rasura de barba i bigo�. Durada 2 cursos 
acadèmics (1650 hores docents - 350 hores pràc�ques).

CFGM MANTENIMENT ELECTROMECÀNIC. ORIENTACIÓ A FABRICACIÓ MECÀNICA. (DUAL)
Proporciona els coneixements necessaris per muntar i mantenir maquinària i línies de producció automa�tzades i a efectuar operacions de 
mecanització convencional i per control numèric (CNC), conformat i soldadura. Durada 2 cursos acadèmics, DUAL (1320 hores docents - 
1000 hores pràc�ques remunerades) no DUAL (1617 hores docents - 383 hores pràc�ques).

CFGS AUTOMOCIÓ
Aquests estudis postobligatoris capaciten per organitzar, programar i supervisar l'execució de les operacions de manteniment i la seva 
logís�ca en el sector d'automoció, amb l’orientació a vehicles industrials diagnos�cant avaries en casos complexos, i garan�nt el 
compliment de les especificacions establertes per la norma�va i pel fabricant del vehicle. Durada 2 cursos acadèmics (1584 hores docents - 
416 pràc�ques).

Presentació

Oferta formativa

L'Educació Secundària Obligatòria (ESO) s'inicià l'any 1996, quan es 
matricularen els primers alumnes, de forma simultània, a primer i 
tercer curs. En finalitzar la primera promoció, el curs 1998-99 
s'instauraren els estudis de Batxillerat (modalitats de Ciències de la 
Naturalesa i la Salut, d'Humanitats i Ciències Socials i de Tecnologia).

D'altra banda, també durant aquest període de transició, en el curs 
1998-99, es començaren a impar�r Cicles Forma�us de Grau Mitjà 
de les especialitats d'Electromecànica de vehicles, d'Equips 
electrònics de consum i de Perruqueria. Posteriorment, el curs 
2000-2001, s'inicià un nou Cicle Forma�u, també de Grau Mitjà: el  
d'Equips i instal·lacions electrotècniques i el curs 2003-2004 el 
d'Estè�ca Personal i Decora�va. El curs 2012-2013 s'amplia de nou 
l'oferta forma�va incorporant el Cicle Forma�u de Grau Superior 
d'Automoció i l'anomenat CAM (Curs d'accés a CFGM). El curs 2016-
2017 es va introduir el format 3x2 en el CFGM ELI/ELO, el CFGM 
Estè�ca i bellesa va passar a LOE i s'incorporà a l'oferta el CFGM de 
Manteniment electromecànic en format DUAL. CFGM d'Estè�ca i 
bellesa i de Perruqueria i cosmè�ca capil·lar s'han incorporat a DUAL 
aquest curs i la resta ho farà el curs que ve.
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Som el primer centre educa�u de Cicles Forma�us creat a l'Alt 
Empordà. Arrelats al territori, treballem coordinadament amb 
ins�tucions, fundacions i empreses per promoure una oferta 
educa�va amb sor�da professional pels nostres alumnes. 
Aquesta vinculació ens porta a tenir diferents projectes 
educa�us a la comarca, com els Pastorets, la par�cipació en 
rallies solidaris o cuidar la bellesa dels avis que viuen en 
residències.  
Actualment tenim diferents cicles orientats a les demandes 
laborals de la comarca - “Electromecànica de vehicles 
automòbils amb orientació a motos”, “Manteniment 
electromecànic amb orientació a fabricació mecànica”- i en el 
proper curs escolar s'inicia un nou PFI de “Perruqueria i 
estè�ca”. El centre també permet cursar, en només 3 anys, 2 
cicles forma�us complementaris com “Instal·lacions 
e l è c t r i q u e s  i  a u to m à� q u e s ”  i  “ I n sta l · l a c i o n s  d e 
telecomunicacions”.
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Els inicis de l'actual INS Narcís Monturiol es remunten a l'any 1974. 
En el primer curs de funcionament (1974-1975), es disposava d'una 
plan�lla de quatre professors que impar�en les especialitats 
d'Electricitat i Delineació a una vintena d'alumnes. El curs següent, a 
més de les especialitats esmentades, es va introduir l'especialitat 
Administra�va.
L'octubre de 1979, un cop finalitzades les obres de l'actual edifici, es 
traslladaren les dependències a la nova seu per iniciar-hi el curs 
1979-80. Va ser el moment de donar nom al centre. La proposta 
sorgida del Claustre va ser Ins�tut de Formació Professional Narcís 
Monturiol.
La inauguració oficial de l'Ins�tut es produí el mes de febrer de 1980. 
El curs 1980-81 s'introduïren les especialitats d'Automoció i 
Secretariat, el 1981-1982 la de Perruqueria i el 1982-1983 la 
d'Electrònica. A par�r d'aquí, el centre va anar creixent, fins arribar a 
una matrícula de 928 alumnes el curs 1993-94.
Amb la implantació de la Ley de Ordenación General del Sistema 
Educa�vo 1/1990, (LOGSE) de 3 d'octubre, a par�r del curs 1996-97, 
el centre passà a denominar-se Ins�tut d'Educació Secundària 
Narcís Monturiol i s'inicià l'ex�nció gradual de la Formació 
Professional per adaptar els estudis a les exigències de la llei vigent: 
incorporar l'ESO, el BTX i la nova Formació Professional. Aquest 
procés va finalitzar totalment en acabar el curs 2000-2001. En aquell 
curs, el centre disposava de 67 professors, i una matrícula de 846 
alumnes.

CFGM INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES
Capacita per muntar i mantenir infraestructures de telecomunicació en edificis, instal·lacions elèctriques de BT, màquines elèctriques i 
sistemes automa�tzats, aplicant norma�va i reglamentació vigent, protocols de qualitat, seguretat i riscos laborals, assegurant la seva 
funcionalitat i respecte al medi ambient. Durada 2 cursos acadèmics (1683 hores docents - 317 hores pràc�ques).

CFGM  INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS
Capacita per muntar i mantenir instal·lacions de telecomunicacions i audiovisuals, instal·lacions de radiocomunicacions i instal·lacions 
domò�ques, aplicant norma�va i reglamentació vigent, protocols de qualitat, seguretat i riscos laborals, assegurant la funcionalitat i 
respecte al medi ambient. Durada 2 cursos acadèmics (1683 hores docents - 317 hores pràc�ques).

CFGM ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES AUTOMÒBILS. ORIENTACIÓ A MOTOS.
Proporciona coneixements necessaris per efectuar operacions de manteniment, muntatge d’accessoris i transformacions del vehicle en les 
àrees de mecànica, hidràulica i pneumà�ca i electricitat. Durada 2 cursos acadèmics (1617 hores docents - 383 hores pràc�ques).

CFGM ESTÈTICA I BELLESA (DUAL)
Proporciona els coneixements necessaris per dur a terme l’aplicació de tècniques d’estè�ca personal i decora�va , l’assessorament al client 
en el seu àmbit de competència i la presentació de productes, estris i aparells d’ús per a la bellesa. Durada 2 cursos acadèmics (1650 hores 
docents - 350 hores pràc�ques). 

CFGM PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL·LAR (DUAL)
Dota dels coneixements necessaris per potenciar la imatge personal i assessorar el client, aplicar tècniques de perruqueria per 
l’embelliment dels cabells i les tècniques complementàries de manicura, pedicura, arranjament i rasura de barba i bigo�. Durada 2 cursos 
acadèmics (1650 hores docents - 350 hores pràc�ques).

CFGM MANTENIMENT ELECTROMECÀNIC. ORIENTACIÓ A FABRICACIÓ MECÀNICA. (DUAL)
Proporciona els coneixements necessaris per muntar i mantenir maquinària i línies de producció automa�tzades i a efectuar operacions de 
mecanització convencional i per control numèric (CNC), conformat i soldadura. Durada 2 cursos acadèmics, DUAL (1320 hores docents - 
1000 hores pràc�ques remunerades) no DUAL (1617 hores docents - 383 hores pràc�ques).

CFGS AUTOMOCIÓ
Aquests estudis postobligatoris capaciten per organitzar, programar i supervisar l'execució de les operacions de manteniment i la seva 
logís�ca en el sector d'automoció, amb l’orientació a vehicles industrials diagnos�cant avaries en casos complexos, i garan�nt el 
compliment de les especificacions establertes per la norma�va i pel fabricant del vehicle. Durada 2 cursos acadèmics (1584 hores docents - 
416 pràc�ques).
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L'Educació Secundària Obligatòria (ESO) s'inicià l'any 1996, quan es 
matricularen els primers alumnes, de forma simultània, a primer i 
tercer curs. En finalitzar la primera promoció, el curs 1998-99 
s'instauraren els estudis de Batxillerat (modalitats de Ciències de la 
Naturalesa i la Salut, d'Humanitats i Ciències Socials i de Tecnologia).

D'altra banda, també durant aquest període de transició, en el curs 
1998-99, es començaren a impar�r Cicles Forma�us de Grau Mitjà 
de les especialitats d'Electromecànica de vehicles, d'Equips 
electrònics de consum i de Perruqueria. Posteriorment, el curs 
2000-2001, s'inicià un nou Cicle Forma�u, també de Grau Mitjà: el  
d'Equips i instal·lacions electrotècniques i el curs 2003-2004 el 
d'Estè�ca Personal i Decora�va. El curs 2012-2013 s'amplia de nou 
l'oferta forma�va incorporant el Cicle Forma�u de Grau Superior 
d'Automoció i l'anomenat CAM (Curs d'accés a CFGM). El curs 2016-
2017 es va introduir el format 3x2 en el CFGM ELI/ELO, el CFGM 
Estè�ca i bellesa va passar a LOE i s'incorporà a l'oferta el CFGM de 
Manteniment electromecànic en format DUAL. CFGM d'Estè�ca i 
bellesa i de Perruqueria i cosmè�ca capil·lar s'han incorporat a DUAL 
aquest curs i la resta ho farà el curs que ve.
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INS Ramón Muntaner

L'Ins�tut Ramon Muntaner és el centre públic més an�c d'Espanya 
amb més de 180 anys d'història, però alhora és un ins�tut modern 
que impulsa les noves tecnologies, amb una educació de qualitat 
que pretén formar alumnes magníficament preparats per a cursar 
estudis posteriors. Els resultats acadèmics ens avalen. 

Tenim un projecte educa�u que té com a objec�u assegurar el 
creixement personal i social de tot l'alumnat. Formem ciutadans a 
través d'una mul�tud de projectes i ac�vitats de servei comunitari. 
L'alumnat experimenta  i protagonitza accions de compromís cívic, 
actuant com a ciutadà i posant en joc els seus coneixements i 
capacitats al servei de la comunitat. 

Experiència, futur, organització, ordre, responsabilitat, cordialitat, 
respecte, cooperació, exigència, esforç, constància són paraules 
que defineixen la nostra comunitat educa�va.

L'equip docent de l'ins�tut Ramon Muntaner treballa perquè 
l'alumnat pugui créixer com a persones i formar-se des d'una 
perspec�va integral, respectant i atenent la diversitat des de totes 
les vessants possibles, tant d'alumnes que necessiten un reforç com 
d'aquells  que requereixen potenciar les seves notables ap�tuds 
intel·lectuals i acadèmiques.

Aquesta voluntat de personalitzar l'ensenyament es concreta no 
només en la tasca docent duta dia a dia en l'aula, sinó en l'oferta 
d'un seguit d'ac�vitats que permeten que l'alumnat vagi trobant el 
seu camí personal. 

Presentació

L'aspecte del centre, pensat arquitectònicament com un claustre 
monàs�c, dona una sensació de recolliment i acolliment que pot 
aportar a l'alumnat la seguretat i calidesa de trobar-se en la seva 
pròpia llar.

Els estudis que es poden cursar al nostre centre són:

-L' Educació Secundària Obligatòria (ESO)
-El Batxillerat diürn i nocturn en les modalitats de tecnologia, 
ciències de la naturalesa i la salut i humanitats i ciències socials 
-El Cicle forma�u de grau mitjà d'atenció a persones en situació 
de dependència
-El Cicle forma�u de grau superior d'educació infan�l
-El Cicle forma�u de grau superior d'integració social
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EL CFGS D'EDUCACIÓ INFANTIL
Els projectes d'innovació del cicle forma�u potencien els aprenentatges a través de la globalització de con�nguts.  S'adquireixen les 
competències professionals de manera transversal treballant per projectes amb empreses i en�tats de la ciutat. Fent xarxa amb els 
professionals, els projectes donen resposta a les necessitats dels espais i permeten assolir els con�nguts a l'alumnat  a par�r de situacions reals 
del seu àmbit professional.
Es treballen els con�nguts del cicle a par�r de l'aprenentatge basat en projectes, aplicant metodologies ac�ves i fent a l'alumnat protagonista 
dels processos. Obrim els cicles a la ciutat ja que l'alumnat fa classe en els espais on s'implementen els projectes. Durant aquesta etapa 
forma�va podràs realitzar pràc�ques en llars d'infants i escoles.

CFGS D'INTEGRACIÓ SOCIAL (TIS)
El Cicle forma�u de grau superior en integració social permet programar, organitzar, implementar i avaluar les intervencions d'integració social, 
aplicant estratègies i tècniques específiques amb una ac�tud de respecte cap per les persones des�natàries. En el transcurs dels dos cursos es 
realitza formació en centres de treball com per exemple en centres d'ensenyament, centres de dia o en�tats del tercer sector.
A través de l'ensenyament basat en projectes, reptes i metodologies ac�ves es connecten espais, agents educa�us i professionals del territori 
afavorint l'accés i par�cipació en experiències d'aprenentatge.

 CFGM D'ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA (TADE)
Aquest cicle forma�u de grau mitjà et permetrà atendre persones en situació de dependència en domicilis i ins�tucions, a par�r d'ac�vitats 
assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la ges�ó domès�ca, garan�nt en tot moment l'aplicació de normes i mesures de prevenció i 
seguretat. Ajudaràs a persones grans o amb discapacitat a mantenir i millorar la seva qualitat de vida. En el transcurs dels dos cursos realitzaràs 
formació en centres de treball com per exemple residències.
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INS Ramón Muntaner

L'Ins�tut Ramon Muntaner és el centre públic més an�c d'Espanya 
amb més de 180 anys d'història, però alhora és un ins�tut modern 
que impulsa les noves tecnologies, amb una educació de qualitat 
que pretén formar alumnes magníficament preparats per a cursar 
estudis posteriors. Els resultats acadèmics ens avalen. 

Tenim un projecte educa�u que té com a objec�u assegurar el 
creixement personal i social de tot l'alumnat. Formem ciutadans a 
través d'una mul�tud de projectes i ac�vitats de servei comunitari. 
L'alumnat experimenta  i protagonitza accions de compromís cívic, 
actuant com a ciutadà i posant en joc els seus coneixements i 
capacitats al servei de la comunitat. 

Experiència, futur, organització, ordre, responsabilitat, cordialitat, 
respecte, cooperació, exigència, esforç, constància són paraules 
que defineixen la nostra comunitat educa�va.

L'equip docent de l'ins�tut Ramon Muntaner treballa perquè 
l'alumnat pugui créixer com a persones i formar-se des d'una 
perspec�va integral, respectant i atenent la diversitat des de totes 
les vessants possibles, tant d'alumnes que necessiten un reforç com 
d'aquells  que requereixen potenciar les seves notables ap�tuds 
intel·lectuals i acadèmiques.

Aquesta voluntat de personalitzar l'ensenyament es concreta no 
només en la tasca docent duta dia a dia en l'aula, sinó en l'oferta 
d'un seguit d'ac�vitats que permeten que l'alumnat vagi trobant el 
seu camí personal. 

Presentació

L'aspecte del centre, pensat arquitectònicament com un claustre 
monàs�c, dona una sensació de recolliment i acolliment que pot 
aportar a l'alumnat la seguretat i calidesa de trobar-se en la seva 
pròpia llar.

Els estudis que es poden cursar al nostre centre són:

-L' Educació Secundària Obligatòria (ESO)
-El Batxillerat diürn i nocturn en les modalitats de tecnologia, 
ciències de la naturalesa i la salut i humanitats i ciències socials 
-El Cicle forma�u de grau mitjà d'atenció a persones en situació 
de dependència
-El Cicle forma�u de grau superior d'educació infan�l
-El Cicle forma�u de grau superior d'integració social
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EL CFGS D'EDUCACIÓ INFANTIL
Els projectes d'innovació del cicle forma�u potencien els aprenentatges a través de la globalització de con�nguts.  S'adquireixen les 
competències professionals de manera transversal treballant per projectes amb empreses i en�tats de la ciutat. Fent xarxa amb els 
professionals, els projectes donen resposta a les necessitats dels espais i permeten assolir els con�nguts a l'alumnat  a par�r de situacions reals 
del seu àmbit professional.
Es treballen els con�nguts del cicle a par�r de l'aprenentatge basat en projectes, aplicant metodologies ac�ves i fent a l'alumnat protagonista 
dels processos. Obrim els cicles a la ciutat ja que l'alumnat fa classe en els espais on s'implementen els projectes. Durant aquesta etapa 
forma�va podràs realitzar pràc�ques en llars d'infants i escoles.

CFGS D'INTEGRACIÓ SOCIAL (TIS)
El Cicle forma�u de grau superior en integració social permet programar, organitzar, implementar i avaluar les intervencions d'integració social, 
aplicant estratègies i tècniques específiques amb una ac�tud de respecte cap per les persones des�natàries. En el transcurs dels dos cursos es 
realitza formació en centres de treball com per exemple en centres d'ensenyament, centres de dia o en�tats del tercer sector.
A través de l'ensenyament basat en projectes, reptes i metodologies ac�ves es connecten espais, agents educa�us i professionals del territori 
afavorint l'accés i par�cipació en experiències d'aprenentatge.

 CFGM D'ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA (TADE)
Aquest cicle forma�u de grau mitjà et permetrà atendre persones en situació de dependència en domicilis i ins�tucions, a par�r d'ac�vitats 
assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la ges�ó domès�ca, garan�nt en tot moment l'aplicació de normes i mesures de prevenció i 
seguretat. Ajudaràs a persones grans o amb discapacitat a mantenir i millorar la seva qualitat de vida. En el transcurs dels dos cursos realitzaràs 
formació en centres de treball com per exemple residències.
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INS Alexandre Delofeu

Presentació

Els cicles forma�us de l’Ins�tut Alexandre Deulofeu, des de la 
branca sanitària, possibiliten els aprenentatges, destreses i 
ap�tuds teòriques i pràc�ques per la inserció laboral 
immediata  i  permeten seguir  estudis  poster iors . 
Els estudis de Cures Auxiliars d'Infermeria preparen 
professionals capacitats per a proporcionar cures auxiliars al 
pacient i actuar sobre les condicions sanitàries del seu entorn 
en centres sanitaris d'atenció especialitzada sota la 
dependència de personal diplomat en infermeria o com a 
membre d'un equip de salut en l'assistència derivada de la
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pràc�ca de l'exercici liberal, sota la supervisió corresponent. El 
cicle forma�u de Cures Auxiliars d'Infermeria que imparteix el 
Deulofeu és el resultat d'un conveni entre el Departament 
d'Educació i la Fundació Salut Empordà, Hospital de Figueres. 

Els estudis de Farmàcia i Parafarmàcia capaciten per ajudar a 
elaborar i distribuir productes farmacèu�cs i afins, vendre 
productes parafarmacèu�cs i portar a terme tasques 
administra�ves i de control de magatzem. 
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CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ DE FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA
Aquests estudis postobligatoris capaciten per ajudar a elaborar i distribuir productes farmacèu�cs i afins, vendre productes parafarmacèu�cs i 
portar a terme tasques administra�ves i de control de magatzem. Tenen una durada de 2.000 hores (aproximadament 1.650 lec�ves en un 
centre educa�u i 350 pràc�ques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.
Aquests estudis es regeixen per la LOE.
Con�nuïtat
Sor�des acadèmiques
Ÿ Al batxillerat
Ÿ A un cicle de grau superior de formació professional
Sor�des professionals
Ÿ Tècnic o tècnica auxiliar de farmàcia;
Ÿ Tècnic o tècnica de farmàcia o de magatzem de medicaments, i
Ÿ Tècnic o tècnica en una farmàcia hospitalària o en un establiment de parafarmàcia.

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ DE CURES AUXILIARS D'INFERMERIA
Els estudis de tècnic en cures auxiliars d'infermeria preparen professionals capacitats per a proporcionar cures auxiliars al pacient/client i actuar 
sobre les condicions sanitàries del seu entorn, com a membre d'un equip d'infermeria en els centres sanitaris d'atenció especialitzada i primària, 
sota la dependència del personal diplomat en infermeria o, si escau, com a membre d'un equip de salut en l'assistència derivada de la pràc�ca de 
l'exercici liberal, sota la supervisió corresponent.
Con�nuïtat
Sor�des acadèmiques
Ÿ Al batxillerat
Ÿ A un cicle de grau superior del mateix i�nerari del cicle de grau mitjà
Sor�des professionals
Ÿ Tècnic o tècnica auxiliar d'infermeria, atenció primària o domiciliària, en unitats especials i de salut mental
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Presentació

Els cicles forma�us de l’Ins�tut Alexandre Deulofeu, des de la 
branca sanitària, possibiliten els aprenentatges, destreses i 
ap�tuds teòriques i pràc�ques per la inserció laboral 
immediata  i  permeten seguir  estudis  poster iors . 
Els estudis de Cures Auxiliars d'Infermeria preparen 
professionals capacitats per a proporcionar cures auxiliars al 
pacient i actuar sobre les condicions sanitàries del seu entorn 
en centres sanitaris d'atenció especialitzada sota la 
dependència de personal diplomat en infermeria o com a 
membre d'un equip de salut en l'assistència derivada de la
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pràc�ca de l'exercici liberal, sota la supervisió corresponent. El 
cicle forma�u de Cures Auxiliars d'Infermeria que imparteix el 
Deulofeu és el resultat d'un conveni entre el Departament 
d'Educació i la Fundació Salut Empordà, Hospital de Figueres. 

Els estudis de Farmàcia i Parafarmàcia capaciten per ajudar a 
elaborar i distribuir productes farmacèu�cs i afins, vendre 
productes parafarmacèu�cs i portar a terme tasques 
administra�ves i de control de magatzem. 
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CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ DE FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA
Aquests estudis postobligatoris capaciten per ajudar a elaborar i distribuir productes farmacèu�cs i afins, vendre productes parafarmacèu�cs i 
portar a terme tasques administra�ves i de control de magatzem. Tenen una durada de 2.000 hores (aproximadament 1.650 lec�ves en un 
centre educa�u i 350 pràc�ques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.
Aquests estudis es regeixen per la LOE.
Con�nuïtat
Sor�des acadèmiques
Ÿ Al batxillerat
Ÿ A un cicle de grau superior de formació professional
Sor�des professionals
Ÿ Tècnic o tècnica auxiliar de farmàcia;
Ÿ Tècnic o tècnica de farmàcia o de magatzem de medicaments, i
Ÿ Tècnic o tècnica en una farmàcia hospitalària o en un establiment de parafarmàcia.

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ DE CURES AUXILIARS D'INFERMERIA
Els estudis de tècnic en cures auxiliars d'infermeria preparen professionals capacitats per a proporcionar cures auxiliars al pacient/client i actuar 
sobre les condicions sanitàries del seu entorn, com a membre d'un equip d'infermeria en els centres sanitaris d'atenció especialitzada i primària, 
sota la dependència del personal diplomat en infermeria o, si escau, com a membre d'un equip de salut en l'assistència derivada de la pràc�ca de 
l'exercici liberal, sota la supervisió corresponent.
Con�nuïtat
Sor�des acadèmiques
Ÿ Al batxillerat
Ÿ A un cicle de grau superior del mateix i�nerari del cicle de grau mitjà
Sor�des professionals
Ÿ Tècnic o tècnica auxiliar d'infermeria, atenció primària o domiciliària, en unitats especials i de salut mental
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Presentació

L’Escola d’Hostaleria de l’Ins�tut Olivar Gran de Figueres, a l’Alt 
Empordà, va iniciar la seva ac�vitat el 2010. L’escola disposa d’unes 
instal·lacions modernes i dotades de les úl�mes tecnologies on es 
combinen classes teòriques amb classes pràc�ques. S’ofereixen els 
Cicles Forma�us de Grau Mitjà de Cuina i gastronomia, Serveis en 
restauració, Forneria, pas�sseria i confiteria i un cicle de Grau 
Superior de Direcció de cuina.  

Els cursos tenen una durada de dos anys i inclouen estades en 
empreses del sector i estades a l'estranger (Erasmus a França i 
Polònia). 

L’Escola d’Hostaleria està en constant renovació per adequar-se a 
l’entorn i col·laborar amb les empreses privades del sector a través 
de projectes com Innova FP, Emprèn FP i Ac�va FP.  Som un centre 
integrador i inclusiu que treballem per projectes i formem 
professionals qualificats i amb una gran inserció laboral. 

L’Escola d’Hostaleria de l’Ins Olivar Gran de Figueres ofereix Cicles Forma�us de Grau Mitjà i Superior. 
Comença el teu futur amb nosaltres.
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          GFGM Serveis en restauració

La competència general d’aquest �tol consisteix a realitzar les 
ac�vitats de preparació, presentació i servei d’aliments i begudes, 
així com les d’atenció al client en l’àmbit de la restauració, seguint els 
protocols de qualitat establerts i actuant segons normes d’higiene, 
prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.
Tenen una  durada de 2.000 hores (1.650 lec�ves en un centre 
educa�u i 350 pràc�ques en un centre de treball) distribuïdes en dos 
cursos acadèmics.
 Aquest estudi subs�tueix el cicle Serveis de Restaurant i Bar

          GFGM Cuina i gastronomia

Aquests estudis donen els coneixements per fer les operacions de 
manipulació, preparació, conservació i presentació de tota classe 
d’aliments, i per a la confecció d’ofertes gastronòmiques i l’ajut en 
les ac�vitats de servei.
Tenen una durada de 2.000 hores (1.650 lec�ves en un centre 
educa�u i 350 pràc�ques en un centre de treball) distribuïdes en dos 
cursos acadèmics.
Aquest estudi subs�tueix el cicle Cuina

          CFGM Forneria, pas�sseria i confiteria

La competència general d’aquest �tol consisteix a elaborar i 
presentar productes de forneria, rebosteria i confiteria, conduint les 
operacions de producció, composició i decoració, en obradors i 
establiments de restauració, aplicant la legislació vigent d’higiene i 
seguretat alimentària, de protecció ambiental i de prevenció de 
riscos laborals.
Tenen una durada de 2.000 hores (1.617 lec�ves en un centre 
educa�u i 383 pràc�ques en un centre de treball) distribuïdes en dos 
cursos acadèmics.
Aquest estudi subs�tueix els cicles (LOGSE) Panificació i Rebosteria i 
Pas�sseria i Forneria.

          CFGS Direcció de cuina

La competència general d’aquest �tol consisteix a dirigir i organitzar 
la producció i el servei a la cuina, determinar ofertes i recursos, 
controlar les ac�vitats pròpies de l’aprovisionament, la producció i 
el servei, complir els objec�us econòmics, seguir els protocols de 
qualitat establerts i actuar segons les normes d’higiene, de 
prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.
Tenen una durada de 2.000 hores (1.650  lec�ves en un centre 
educa�u i 350 de pràc�ques en un centre de treball) distribuïdes en 
dos cursos acadèmics.
Aquest estudi subs�tueix el cicle Restauració (LOGSE).
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Presentació

L’Escola d’Hostaleria de l’Ins�tut Olivar Gran de Figueres, a l’Alt 
Empordà, va iniciar la seva ac�vitat el 2010. L’escola disposa d’unes 
instal·lacions modernes i dotades de les úl�mes tecnologies on es 
combinen classes teòriques amb classes pràc�ques. S’ofereixen els 
Cicles Forma�us de Grau Mitjà de Cuina i gastronomia, Serveis en 
restauració, Forneria, pas�sseria i confiteria i un cicle de Grau 
Superior de Direcció de cuina.  

Els cursos tenen una durada de dos anys i inclouen estades en 
empreses del sector i estades a l'estranger (Erasmus a França i 
Polònia). 

L’Escola d’Hostaleria està en constant renovació per adequar-se a 
l’entorn i col·laborar amb les empreses privades del sector a través 
de projectes com Innova FP, Emprèn FP i Ac�va FP.  Som un centre 
integrador i inclusiu que treballem per projectes i formem 
professionals qualificats i amb una gran inserció laboral. 

L’Escola d’Hostaleria de l’Ins Olivar Gran de Figueres ofereix Cicles Forma�us de Grau Mitjà i Superior. 
Comença el teu futur amb nosaltres.
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          GFGM Serveis en restauració

La competència general d’aquest �tol consisteix a realitzar les 
ac�vitats de preparació, presentació i servei d’aliments i begudes, 
així com les d’atenció al client en l’àmbit de la restauració, seguint els 
protocols de qualitat establerts i actuant segons normes d’higiene, 
prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.
Tenen una  durada de 2.000 hores (1.650 lec�ves en un centre 
educa�u i 350 pràc�ques en un centre de treball) distribuïdes en dos 
cursos acadèmics.
 Aquest estudi subs�tueix el cicle Serveis de Restaurant i Bar

          GFGM Cuina i gastronomia

Aquests estudis donen els coneixements per fer les operacions de 
manipulació, preparació, conservació i presentació de tota classe 
d’aliments, i per a la confecció d’ofertes gastronòmiques i l’ajut en 
les ac�vitats de servei.
Tenen una durada de 2.000 hores (1.650 lec�ves en un centre 
educa�u i 350 pràc�ques en un centre de treball) distribuïdes en dos 
cursos acadèmics.
Aquest estudi subs�tueix el cicle Cuina

          CFGM Forneria, pas�sseria i confiteria

La competència general d’aquest �tol consisteix a elaborar i 
presentar productes de forneria, rebosteria i confiteria, conduint les 
operacions de producció, composició i decoració, en obradors i 
establiments de restauració, aplicant la legislació vigent d’higiene i 
seguretat alimentària, de protecció ambiental i de prevenció de 
riscos laborals.
Tenen una durada de 2.000 hores (1.617 lec�ves en un centre 
educa�u i 383 pràc�ques en un centre de treball) distribuïdes en dos 
cursos acadèmics.
Aquest estudi subs�tueix els cicles (LOGSE) Panificació i Rebosteria i 
Pas�sseria i Forneria.

          CFGS Direcció de cuina

La competència general d’aquest �tol consisteix a dirigir i organitzar 
la producció i el servei a la cuina, determinar ofertes i recursos, 
controlar les ac�vitats pròpies de l’aprovisionament, la producció i 
el servei, complir els objec�us econòmics, seguir els protocols de 
qualitat establerts i actuar segons les normes d’higiene, de 
prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.
Tenen una durada de 2.000 hores (1.650  lec�ves en un centre 
educa�u i 350 de pràc�ques en un centre de treball) distribuïdes en 
dos cursos acadèmics.
Aquest estudi subs�tueix el cicle Restauració (LOGSE).
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El nostre centre té una trajectòria de més de 20 anys impar�nt Cicles Forma�us. 
Les famílies professionals que oferim són: Administració i ges�ó / Informà�ca i comunicacions / Comerç i màrque�ng
Ens agrada destacar:
§ Erasmus+: Una part dels estudiants poden realitzar la Formació en Centres de Treball a l'estranger.
§ Oferim cursos per a l'obtenció de Cer�ficats de Professionalitat relacionats amb les famílies professionals dels cicles forma�us. 
§ Innovació Pedagògica: Estem adherits a les xarxes OrientaFp, EmprènFp i Ac�vaFp.
§ Formem part del programa de Qualitat i Millora Con�nua
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CFGM GESTIÓ ADMINISTRATIVA
El Cicle Forma�u de Ges�ó Administra�va va dirigit a qualsevol 
persona que decideixi obtenir una �tulació de tècnic/a que li 
perme�, tant desenvolupar una ac�vitat professional com 
con�nuar els seus estudis.
Aquests estudis capaciten per exercir tasques de suport 
administra�u en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i 
fiscal i tasques de suport a les persones, en empreses públiques o 
privades.
Dos cursos acadèmics ( 1650 hores lec�ves + 350 hores FCT )

CFGS ADMINISTRACIÓ I FINANCES
El Cicle Forma�u d’Administració i finances va dirigit a qualsevol 
persona que decideixi obtenir una �tulació de tècnic/a superior que 
li perme�, tant desenvolupar una ac�vitat professional com 
con�nuar els seus estudis.
Aquests estudis capaciten per organitzar i executar les operacions 
de ges�ó i administració en els processos comercials, laborals, 
comptables, fiscals i financers d’una empresa pública o privada, 
aplicant la norma�va vigent i els protocols de ges�ó de qualitat, 
ges�onant la informació, assegurant la sa�sfacció del client i/o 
usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i 
protecció mediambiental.
Dos cursos acadèmics ( 1650 hores lec�ves + 350 hores FCT )

CFGM SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES
El Cicle Forma�u de Sistemes microinformà�cs i xarxes va dirigit a 
qualsevol persona que decideixi obtenir una �tulació de tècnic/a 
que li perme�, tant desenvolupar una ac�vitat professional com 
con�nuar els seus estudis.
Aquests estudis postobligatoris capaciten per a instal·lar, configurar 
i mantenir sistemes microinformà�cs, aïllats o en xarxa, així com 
xarxes locals en pe�ts entorns, assegurant la seva funcionalitat i 
aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi 
ambient establerts.
Dos cursos acadèmics ( 1650 hores lec�ves + 350 hores FCT )

CFGS DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS WEB
El Cicle Forma�u de Desenvolupament d’aplicacions web va dirigit a 
qualsevol persona que decideixi obtenir una �tulació de tècnic/a 
superior que li perme�, tant desenvolupar una ac�vitat professional 
com con�nuar els seus estudis.
Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar, 
implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del 
model emprat i u�litzant tecnologies específiques, garan�nt l’accés 
a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, 
usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.
Dos cursos acadèmics ( 1683 hores lec�ves + 317 hores FCT )

CFGS TRANSORT I LOGÍSTICA
Aquests estudis postobligatoris capaciten per organitzar, ges�onar i 
controlar les operacions del transport de mercaderies i de viatgers 
en l’àmbit nacional i internacional, i en planificar i ges�onar les 
ac�vitats logís�ques d’una empresa, d’acord amb la norma�va 
vigent i als objec�us establerts per la direcció de l’empresa, en el 
marc de la qualitat, seguretat i respecte mediambiental.
Dos cursos acadèmics ( 1584 hores lec�ves + 416 hores FCT )
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Dades del centre

972 507 908

El nostre centre té una trajectòria de més de 20 anys impar�nt Cicles Forma�us. 
Les famílies professionals que oferim són: Administració i ges�ó / Informà�ca i comunicacions / Comerç i màrque�ng
Ens agrada destacar:
§ Erasmus+: Una part dels estudiants poden realitzar la Formació en Centres de Treball a l'estranger.
§ Oferim cursos per a l'obtenció de Cer�ficats de Professionalitat relacionats amb les famílies professionals dels cicles forma�us. 
§ Innovació Pedagògica: Estem adherits a les xarxes OrientaFp, EmprènFp i Ac�vaFp.
§ Formem part del programa de Qualitat i Millora Con�nua
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Oferta formativa
CFGM GESTIÓ ADMINISTRATIVA
El Cicle Forma�u de Ges�ó Administra�va va dirigit a qualsevol 
persona que decideixi obtenir una �tulació de tècnic/a que li 
perme�, tant desenvolupar una ac�vitat professional com 
con�nuar els seus estudis.
Aquests estudis capaciten per exercir tasques de suport 
administra�u en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i 
fiscal i tasques de suport a les persones, en empreses públiques o 
privades.
Dos cursos acadèmics ( 1650 hores lec�ves + 350 hores FCT )
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El Cicle Forma�u d’Administració i finances va dirigit a qualsevol 
persona que decideixi obtenir una �tulació de tècnic/a superior que 
li perme�, tant desenvolupar una ac�vitat professional com 
con�nuar els seus estudis.
Aquests estudis capaciten per organitzar i executar les operacions 
de ges�ó i administració en els processos comercials, laborals, 
comptables, fiscals i financers d’una empresa pública o privada, 
aplicant la norma�va vigent i els protocols de ges�ó de qualitat, 
ges�onant la informació, assegurant la sa�sfacció del client i/o 
usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i 
protecció mediambiental.
Dos cursos acadèmics ( 1650 hores lec�ves + 350 hores FCT )

CFGM SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES
El Cicle Forma�u de Sistemes microinformà�cs i xarxes va dirigit a 
qualsevol persona que decideixi obtenir una �tulació de tècnic/a 
que li perme�, tant desenvolupar una ac�vitat professional com 
con�nuar els seus estudis.
Aquests estudis postobligatoris capaciten per a instal·lar, configurar 
i mantenir sistemes microinformà�cs, aïllats o en xarxa, així com 
xarxes locals en pe�ts entorns, assegurant la seva funcionalitat i 
aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi 
ambient establerts.
Dos cursos acadèmics ( 1650 hores lec�ves + 350 hores FCT )

CFGS DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS WEB
El Cicle Forma�u de Desenvolupament d’aplicacions web va dirigit a 
qualsevol persona que decideixi obtenir una �tulació de tècnic/a 
superior que li perme�, tant desenvolupar una ac�vitat professional 
com con�nuar els seus estudis.
Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar, 
implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del 
model emprat i u�litzant tecnologies específiques, garan�nt l’accés 
a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, 
usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.
Dos cursos acadèmics ( 1683 hores lec�ves + 317 hores FCT )

CFGS TRANSORT I LOGÍSTICA
Aquests estudis postobligatoris capaciten per organitzar, ges�onar i 
controlar les operacions del transport de mercaderies i de viatgers 
en l’àmbit nacional i internacional, i en planificar i ges�onar les 
ac�vitats logís�ques d’una empresa, d’acord amb la norma�va 
vigent i als objec�us establerts per la direcció de l’empresa, en el 
marc de la qualitat, seguretat i respecte mediambiental.
Dos cursos acadèmics ( 1584 hores lec�ves + 416 hores FCT )
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INS Cap Norfeu

Presentació

L'Ins�tut Cap Norfeu és un centre d'ESO, BTX i FP on s'imparteixen 
dos cicles de la família d'Administració i Ges�ó: el Mitjà de Ges�ó 
Administra�va i el Superior d'Administració i Finances. 
A més de l'oferta forma�va, dins l'ins�tut es fomenta tota una sèrie 
de valors adreçats a generar el respecte cap a un mateix i cap als 
altres, així com a cul�var l'esforç, l'autonomia personal, la 
responsabilitat i el sen�t crí�c.
La missió del centre consisteix en proporcionar una educació 
personalitzada i de qualitat que potenciï el desenvolupament 
personal, acadèmic i social.

Segueix-nos

@administra�u.capnorfeu

administra�u.capnorfeu

@NorfeuAdm

 
info@norfeuadministra�u.cat

Carrer Ponent, 15-19  17480 Roses

www.norfeuadministra�u.cat

)
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Dades del centre

972 150 567

La visió, és a dir, el que es vol arribar a ser, és un centre amb 
autonomia tan pedagògica com de ges�ó, que li doni una gran 
importància a la nostra llengua i cultura, a les noves tecnologies, les 
llengües estrangeres i les habilitats socials.
Les tres paraules que defineixen la  nostra tasca educa�va: igualtat, 
inclusió i innovació. 
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Oferta formativa

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR ADMINISTRACIÓ I FINANCES 
– FP DUAL

Durada de 2.000 hores (2 cursos acadèmics)
Empresa durada 920 hores (remunerades) 100 % DUAL
Ordinador 1 per cada alumne

SORTIDES ACADÈMIQUES
   - Grau en comptabilitat i Finances amb 36 crèdits convalidats a la 
UdG.
   - Grau d’Administració i direcció d’Empreses amb 30 crèdits 
convalidats a la UdG.

SORTIDES PROFESSIONALS
Ÿ Administra�u/iva financer.
Ÿ Administra�u/iva comptable.
Ÿ Administra�u/iva comercial.
Ÿ Administra�u/iva de ges�ó de personal.
Ÿ Administra�u/iva de les adminsitracions públiques.
Ÿ Responsable d’atenció al client.
Ÿ Administra�u/iva d’assessories jurídiques, fiscals o gestories.
Ÿ Tècnic o tècnica de tresoreria.

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Durada 2.000 hores (2 cursos acadèmics)
Empresa 416 hores al centre de treball o 1000 hores fent modalitat 
dual.
Un ordinador  per cada alumne.

SORTIDES ACADÈMIQUES
  - Accés a Batxillerat
  - Accés al cicle forma�u de grau superior d’Administració i Finances, 
que també s’ofereix en aquest ins�tut, sempre i quan es �nguin 19 
anys, o es cumpleixin fins a 31 de desembre i se superi la prova 
d’accés, o el CAS.
 - Al centre es fan les classes de preparació per poder fer la prova 
d’accés.

SORTIDES PROFESSIONALS
Ÿ Auxiliar administra�u/iva
Ÿ Ajudant d’oficina
Ÿ Auxiliar administra�u/iva de cobraments i pagaments
Ÿ Administra�u/iva comercial
Ÿ Auxiliar administra�u/iva de ges�ó de personal
Ÿ Auxiliar administra�u/iva de les administracions públiques
Ÿ Recepcionista
Ÿ Empleat/ada d’atenció al client
Ÿ Empleat/ada de tresoreria
Ÿ Empleat/ada en mitjans de pagament
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Centre de Formació Integrat

Presentació

Dades del centre

EL PFI-PTT DE FIGUERES és un programa forma�u dirigit a joves de 
16 a 21 anys que no han assolit els objec�us de l`ESO. Depèn del 
Departament d'Educació  amb col·laboració l Ajuntament de 
Figueres.
Requisits per la preinscripció:
 · Tenir, com a mínim, 16 anys i, com a màxim 21, durant l'any 
d'inici del programa
 · Aturat laboralment
 · Sense el �tol de graduat en educació secundària obligatòria

La finalitat bàsica d'aquest programa queda concretat amb 4 
objec�us bàsics:
 · Accedir a cicles forma�us de grau mitja havent superat el PFI-PTT 
obtenint l'acreditació CAM per l'accés directe als cicles de grau 
mitjà.  
 · Accedir als centres de formació d'adults per obtenir el GESO, 
sense complir el requisit de tenir 18 anys.
 · Preinscripció a un curs de professional ocupacional per obtenir 
un cer�ficat de professionalitat. 
 · Encaminar i preparar els joves cap el món professional.

Ronda Sud nº3, 17600 Figueres
 
b7960007@xtec.cat) *972 511 296
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Oferta formativa
MÒDUL D 'AUXILIAR DE VENDES, OFICINA I ATENCIÓ AL PÚBLIC
El programa contempla 1000h de formació teòric –pràc�c , les quals 
es reparteixen en :
Ÿ 400h de competències bàsiques (aquestes són comunes als dos 

mòduls)són les següents:
       -Estratègies i eines  matemà�ques 110 hores.
       -Estratègies i eines de comunicació 110hores.
       -Entorn social i territorial 30 hores.
       -Incorporació al món professional 45 hores.
       - Tutoria 40 hores.
       -Formació bàsica en riscos  laborals 35 hores.
       -Formació complementària de reforç i aprofundiment 30 hores.
Ÿ 420h de competències professionals realitzant unitats 

forma�ves pròpies del mòdul específic.
Ÿ 180h de pràc�ques en empreses a través d’un conveni de 

col·laboració amb les empreses i Departament d'Educació.

Les competències  professionals  del mòdul de vendes, oficina i 
atenció al client  es treballen a través dels mòduls professionals  
següents:
       - Atenció al client  60h.
       - Tècniques de comercialització bàsiques 150h
       - Preparació de comandes i venda de producte 60h
       - Tècniques bàsiques administra�ves i d'ofimà�ca 150h
       - Prevenció de riscos laborals 35h

MÒDUL DE PROJECTE INTEGRAT 40 h: és una competència que es 
treballa de manera transversal al llarg de totes les unitats forma�ves 
professionals 
PRÀCTIQUES EN EMPRESES 180H
-180h de pràc�ques gratuïtes en una empresa on els alumnes han 
de posar en pràc�ca els seus aprenentatge.
Aquestes es podem fer en tres  àmbits relacionats amb les vendes, 
el magatzem i l'administració.
VENDES: Bo�gues pròpies, franquiciades, supermercats realitzant 
funcions de manteniment, reposició de producte, e�quetar i 
alarmar producte, entrada i sor�da de producte del magatzem a la 
sala de venda, atenció al client...
MAGATZEM: centrals de logís�ca, de distribució... fent tasques de 
reposició de producte, entrada i sor�da de producte, preparar 
comandes...
ADMINISTRACIÓ: realitzant tasques d'arxiu de documents, fent 
fotocòpies, escanejar , passar trucades, entrar dades a l'ordinador...

MÒDUL D 'AUXILIAR DE MUNTATGE I MANTENIMENT D'EQUIPS 
INFORMÀTICS
El programa contempla 1000h de formació teòric –pràc�c , les quals 
es reparteixen en :
Ÿ 400h de competències bàsiques (aquestes són comunes als dos 

mòduls)són les següents:
       -Estratègies i eines  matemà�ques 110 hores.
       -Estratègies i eines de comunicació 110hores.
       -Entorn social i territorial 30 hores.
       -Incorporació al món professional 45 hores.
       - Tutoria 40 hores.
       -Formació bàsica en riscos  laborals 35hores.
       -Formació complementària de reforç i aprofundiment 30 hores.
Ÿ 420h de competències professionals realitzant unitats 

forma�ves pròpies del mòdul específic.
Ÿ 180h de pràc�ques en empreses a través d’un conveni de 

col·laboració amb les empreses i Departament d'Educació.

Les competències professionals del mòdul auxiliar de muntatge i 
manteniment d'equips informà�cs es treballen a través dels mòduls  
professionals següents:
  -Muntatge i manteniment de sistemes i components informà�cs 
180h
   -Operacions auxiliars per a la configuració i explotació 115h
   - Instal·lació i manteniment de xarxes per a la transmissió de dades 
130h

MÒDUL DE PROJECTE INTEGRAT 40 h: és una competència que es 
treballa de manera transversal al llarg de totes les unitats forma�ves 
professionals 
PRÀCTIQUES EN EMPRESES 180H
-180h de pràc�ques gratuïtes en una empresa on els alumnes han 
de posar en pràc�ca els seus aprenentatges.

Aquestes es poden fer en diferents àmbits del món informà�c:
      - Ajudant de muntador de sistemes microinformà�cs.
      - Ajudant de manteniment de sistemes informà�cs.
      - Ajudant d'instal·lador de sistemes informà�cs.
      - Ajudant d'instal·lador de sistemes per a transmissió de dades.
      - Muntador de components en plaques de circuit imprès.
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CONTEXTUALITZACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
El CFA Maria Verdaguer és un centre públic del Departament 
d'Educació obert a tota la població adulta interessada a formar-se. És 
l'únic centre d'aquestes caracterís�ques de la comarca de l'Alt 
Empordà. 
Està situat al carrer Avinyonet, 38, al barri del Bon Pastor, a 15 minuts 
a peu del centre i ubicat a la zona oest de la ciutat. 
L'escola es va traslladar a l'actual edifici, els an�cs locals parroquials 
de l'església del Bon Pastor, el 1998, tot i que abans ja exis�a un 
centre formador d'adults, inicialment a l'escola de primària Pous i 
Pagès, llavors al barri de la Marca de l'Han i més tard a la Fundació 
Clerch i Nicolau, al carrer Nou. 
L'edifici és de �tularitat municipal; l'escola ocupa la planta baixa, la 
segona planta i la tercera -el primer pis està des�nat a una llar 
d'infants municipal. 

A la planta baixa hi ha l'entrada amb la consergeria i la biblioteca. 
Aquesta s'u�litza tot sovint de sala d'actes o reunions. És també 
l'espai per atendre aquelles classes més mul�tudinàries. Disposa 
d'una vintena d'ordinadors. En aquesta planta hi ha un pe�t 
magatzem on es guarda el material de l'escola. 
Les aules estan ubicades al segon i tercer pisos de l'edifici. En total en 
són 9. La mida de les aules és diversa, des d'espais reduïts amb 
capacitat per a 12 persones màxim, a espais més grans, amb 
capacitat de fins a 35 persones. Al segon pis hi ha 7 aules, una de les 
quals és la d'informà�ca dotada amb 17 ordinadors. Al tercer pis hi ha 
els despatxos, la sala de professorat i les 2 aules restants. 
Figueres és un punt de trobada entre diverses cultures. Per tant, el 
centre vol ser també un marc d'intercanvi entre les diferents 
maneres de viure i d'entendre el món; i al mateix temps, un centre 
vinculat a l'entorn i col·laborador en la seva dinamització cultural. 

Ins�tuts 45

Oferta formativa

ÀMBIT DE L'EDUCACIÓ PER A LA COHESIÓ I LA PARTICIPACIÓ 
SOCIAL

- Formació Instrumental. S'organitza en els tres nivells 
d'aprenentatge establerts. S'inicia els alumnes en l'aprenentatge de 
la lectoescriptura, les matemà�ques i el coneixement del medi. Es 
pretén que aquest alumnat desenvolupi també competències 
digitals molt bàsiques. 

- Ensenyament de llengües. Adquisició de la competència 
comunica�va lingüís�ca per formar parlants que puguin comunicar-
se en situacions de la vida quo�diana. S'imparteix el primer i segon 
nivell de Català (A1 i A2) i els tres de Castellà (A1, A2 i B1), segons el 
Marc Europeu Comú de Referència. L'escola d'adults és l'únic centre 
de la comarca que imparteix el castellà. 

L'oferta actual abraça un ventall ampli de possibilitats educa�ves. 
Està estructurada en 3 àmbits:

ÀMBIT DE L'EDUCACIÓ GENERAL I L'ACCÉS AL SISTEMA EDUCATIU

- L'Educació Secundària Obligatòria (GES) dividida en dos cursos 
(GES 1 i GES 2) i tres àmbits (matemà�ques, ciències i tecnologia; 
ciències socials; i comunicació: català, castellà i anglès). Per a cada 
alumne es dissenya l'i�nerari en funció de les seves necessitats. 
Actualment l'escola d'adults és centre de suport de l'Ins�tut Obert 
de Catalunya (IOC). Aquest fet contempla dues modalitats: com a 
alumne extern a l'escola, es pot cursar els estudis de GES a distància; 
i com a alumne de GES, complementar els estudis presencials. 

- El CFA és seu també de proves lliures per a l'obtenció del Graduat 
en Educació Secundària. 

- Curs de preparació per a les proves d'accés a Grau Superior. 
Adreçat a persones que volen cursar un Cicle Forma�u de Grau 
Superior i no tenen la �tulació corresponent. El centre prepara 
l'alumnat per a la realització de les matèries comunes i se'ls orienta 
amb les matèries específiques (IOC). 

- Curs d'accés a la Universitat per a majors de 25 i 45 anys. Es 
preparen els alumnes per superar les proves per accedir a la 
Universitat. El centre prepara l'alumnat per a la realització de les 
matèries comunes i se'ls faciliten recursos i orientacions 
metodològiques per superar les matèries específiques. 

ÀMBIT DE L'EDUCACIÓ PER ADQUIRIR COMPETÈNCIES 
TRANSPROFESSIONALS

- Ensenyaments de llengües estrangeres. Iniciació a l'aprenentatge 
d'una llengua estrangera. S'adreça a l'alumnat que vulgui adquirir, 
segons el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, 
competències en Francès (A1, A2.1 i A2.2) i Anglès (A1 i A2.1 i A2.2). 
A par�r del curs 16/17 els alumnes que acrediten el nivell A2.2 
d'anglès tenen la possibilitat d'accedir directament al tercer curs 
d'EOI.

- Ensenyaments de COMPETIC. Iniciació a l'adquisició de 
competències en tecnologies de la informació i la comunicació. A 
l'escola s'imparteix el COMPETIC inicial, COMPETIC 1 (ACTIC Bàsic) i 
COMPETIC 2 (ACTIC Mitjà).
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Fundació dels Oficis

FUNDACIÓ 
DELS OFICIS

L'any 2007 un grup d'empresaris de 
la comarca va crear la Fundació 
amb l'objec�u de promocionar els 
oficis a la comarca a través de la 
formació.  Els oficis són necessaris i 
essencials per al desenvolupament 
de la societat i el funcionament de 
les empreses i, per aquest mo�u, a 
través de la Fundació se'ls vol donar 
valor perquè aquest siguin una 
opció de futur per als joves de la 
comarca.

“Donem valors als oficis”

OBJECTIUS 

ESCOLA
Escola taller equipada per tal de poder impar�r formació per a l'ensenyament dels oficis. Actualment a l'escola s'imparteix el Cicle Forma�u 
de Grau Mitjà de Manteniment Electromecànic DUAL en col·laboració amb l'Ins�tut Narcís Monturiol. 

Les instal·lacions de la Fundació disposen de maquinària, aules i recursos per poder impar�r el Cicle Forma�u de Grau Mitjà de 
Manteniment Electromecànic, així com altres formacions especialitzades. 

Qui som?
La Fundació és una en�tat alt empordanesa sense 
ànim de lucre formada per un grup d'empresaris de la 
comarca que vol promoure i donar valor als diferents 
oficis. Per nosaltres els oficis són essencials pel 
desenvolupament de la societat i el funcionament de 
les empreses.

Ÿ Volem ser un referent a la comarca en la formació 
professional.

Ÿ Procurar un futur als joves donant l'oportunitat 
d'aprendre un ofici.

Ÿ Donar solució a la manca de professionals que hi ha 
a la comarca. 

Ÿ Defensar i promoure els oficis com una opció de 
futur amb moltes possibilitats de creixement 
professional.

Què volem ser?

En què creiem?
-  Formació

-  Qualitat

-  Innovació

-  Professionalitat

-  Oportunitat 

MISSIÓ

VISIÓ

VALORS

51Fundació dels Oficis

CFGM de Manteniment Electromecànic DUAL – 
INS Narcís Monturiol
L'Ins�tut Narcís Monturiol de Figueres ofereix aquest Cicle 
Forma�u de Grau Mitjà de Manteniment Electromecànic 
en modalitat DUAL orientat a la fabricació mecànica.

Aquests estudis capaciten per muntar i mantenir 
maquinària i equips industrials i tenen
una durada de dos cursos acadèmics. 

Modalitat Dual
La modalitat DUAL permet combinar la formació en el 
centre educa�u amb una estada a l'empresa retribuïda 
amb possibilitat d'un contracte de treball.

El �tol és de 2.330 hores repar�des en 2 cursos acadèmics. 
1.320 hores tenen lloc a l'escola taller, i les altres 1.010 
hores en el centre de treball (pràc�ques + estada 
remunerada).

Sor�des professionals

·Departaments de manteniment industrial.

·Departaments de muntatge.

·Automa�tzació industrial

·Electricitat industrial

·Departaments de fabricació mecànica convencional i 
CNC.

CFGM MANTENIMENT
ELECTROMECÀNIC

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Formació per a empreses
La Fundació té per objecte la promoció i difusió dels oficis i 
a tal efecte una de les ac�vitats que duu a terme és la 
formació per a les empreses de la comarca per tal de cobrir 
les seves necessitats forma�ves.

Espais per a formació
Les instal·lacions de la Fundació disposen de maquinària, 
aules i recursos per poder impar�r diferents formacions 
especialitzades.

Per a més informació sobre els cursos, formació o espais 
podeu contactar amb nosaltres. 

FORMACIÓ 
ESPECIALITZADA

www.fundaciodelsoficis.com
directora@fundaciodelsoficis.com

687.069.125

CONTACTE



“El camí pel teu futur”

Fundació dels Oficis

Fundació dels Oficis

FUNDACIÓ 
DELS OFICIS

L'any 2007 un grup d'empresaris de 
la comarca va crear la Fundació 
amb l'objec�u de promocionar els 
oficis a la comarca a través de la 
formació.  Els oficis són necessaris i 
essencials per al desenvolupament 
de la societat i el funcionament de 
les empreses i, per aquest mo�u, a 
través de la Fundació se'ls vol donar 
valor perquè aquest siguin una 
opció de futur per als joves de la 
comarca.

“Donem valors als oficis”

OBJECTIUS 

ESCOLA
Escola taller equipada per tal de poder impar�r formació per a l'ensenyament dels oficis. Actualment a l'escola s'imparteix el Cicle Forma�u 
de Grau Mitjà de Manteniment Electromecànic DUAL en col·laboració amb l'Ins�tut Narcís Monturiol. 

Les instal·lacions de la Fundació disposen de maquinària, aules i recursos per poder impar�r el Cicle Forma�u de Grau Mitjà de 
Manteniment Electromecànic, així com altres formacions especialitzades. 

Qui som?
La Fundació és una en�tat alt empordanesa sense 
ànim de lucre formada per un grup d'empresaris de la 
comarca que vol promoure i donar valor als diferents 
oficis. Per nosaltres els oficis són essencials pel 
desenvolupament de la societat i el funcionament de 
les empreses.

Ÿ Volem ser un referent a la comarca en la formació 
professional.

Ÿ Procurar un futur als joves donant l'oportunitat 
d'aprendre un ofici.

Ÿ Donar solució a la manca de professionals que hi ha 
a la comarca. 

Ÿ Defensar i promoure els oficis com una opció de 
futur amb moltes possibilitats de creixement 
professional.

Què volem ser?

En què creiem?
-  Formació

-  Qualitat

-  Innovació

-  Professionalitat

-  Oportunitat 

MISSIÓ

VISIÓ

VALORS

51Fundació dels Oficis

CFGM de Manteniment Electromecànic DUAL – 
INS Narcís Monturiol
L'Ins�tut Narcís Monturiol de Figueres ofereix aquest Cicle 
Forma�u de Grau Mitjà de Manteniment Electromecànic 
en modalitat DUAL orientat a la fabricació mecànica.

Aquests estudis capaciten per muntar i mantenir 
maquinària i equips industrials i tenen
una durada de dos cursos acadèmics. 

Modalitat Dual
La modalitat DUAL permet combinar la formació en el 
centre educa�u amb una estada a l'empresa retribuïda 
amb possibilitat d'un contracte de treball.

El �tol és de 2.330 hores repar�des en 2 cursos acadèmics. 
1.320 hores tenen lloc a l'escola taller, i les altres 1.010 
hores en el centre de treball (pràc�ques + estada 
remunerada).

Sor�des professionals

·Departaments de manteniment industrial.

·Departaments de muntatge.

·Automa�tzació industrial

·Electricitat industrial

·Departaments de fabricació mecànica convencional i 
CNC.

CFGM MANTENIMENT
ELECTROMECÀNIC

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Formació per a empreses
La Fundació té per objecte la promoció i difusió dels oficis i 
a tal efecte una de les ac�vitats que duu a terme és la 
formació per a les empreses de la comarca per tal de cobrir 
les seves necessitats forma�ves.

Espais per a formació
Les instal·lacions de la Fundació disposen de maquinària, 
aules i recursos per poder impar�r diferents formacions 
especialitzades.

Per a més informació sobre els cursos, formació o espais 
podeu contactar amb nosaltres. 

FORMACIÓ 
ESPECIALITZADA

www.fundaciodelsoficis.com
directora@fundaciodelsoficis.com

687.069.125

CONTACTE



“El camí pel teu futur”Castell de Sant Ferran

Castell de Sant Ferran

CONSORCI CASTELL DE SANT FERRAN

El castell de Sant Ferran, preparat per a acollir 6.000 homes, és un element patrimonial de primer ordre: el 
monument de majors dimensions de Catalunya i la fortalesa amb baluards més gran del segle XVIII 
d'Europa. Ocupa una super�cie de 32 hectàrees dins d'un perímetre de 3.120. Les cisternes situades sota el 
pa� d'armes, tenen capacitat per a vuit milions de litres d'aigua.

El Consorci és l'en�tat gestora del Castell de Sant Ferran que té com a finalitat posar en valor cultural la 
fortalesa. Situada estratègicament entre Girona i Perpinyà, és un lloc ideal per fer-hi reunions, seminaris, 
jornades de treball o congressos. Es poden conjugar aquests actes amb visites culturals, incen�us 
d'empresa i altres esdeveniments socials, espor�us i comercials. Ofereix, també, grans espais coberts o a 
l'aire lliure per a la realització de produccions audiovisuals. 

CONSORCI CASTELL DE SANT FERRAN
17600 Figueres (Girona)
T. +34 972 514 585
www.castellsan�erran.org 
consorcio@cas�llosanfernando.org
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Organitza:

Amb el suport de:

Membres col·laboradors de la Fundació dels Oficis:
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