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Fundació dels Oficis
PRESENTACIÓ
La Fundació dels Oﬁcis és una en tat alt empordanesa sense ànim de lucre, formada per un grup d'empresaris de la comarca amb
l'objec u de promocionar els oﬁcis al territori a través de la formació. Aquests són necessaris i essencials pel desenvolupament de la
societat i el funcionament de les empreses i, per aquest mo u, a través de la Fundació se'ls hi vol donar valor fent que aquests siguin una
opció de futur.

FORMACIÓ I PROJECTES
Donat que considerem que la formació esdevé un pilar fonamental i un eix vertebrador pel que fa l'objec u de la Fundació, treballem en
diferents projectes -molts d'ells en col·laboració amb en tats públiques, empreses i centres educa us- promovent els oﬁcis, la formació
professional i la inserció sociolaboral de diferents col·lec us de persones a l'Alt Empordà.
- Saló dels Oﬁcis
- CFGM Manteniment electromecànic
- Formació professional especialitzada
- Formació boniﬁcada per empreses
- Programa “Treball als Barris”
- Taula de treball per a l'impuls de la Formació Professional a l'Alt Empordà
CONTACTE

)
*

XARXES SOCIALS

687 069 125
info@fundaciodelsoﬁcis.com
Passeig de Vilatenim, 19
17600 Figueres
www.fundaciodelsoﬁcis.com

fundaciodelsoﬁcis
fundaciodelsoﬁcis
FundacioO

Fundació
dels Oﬁcis
SOC
Si ets una persona jove, t'interessa inscriure't al SOC!!
T'has plantejat mai apuntar-te al SOC? N'has sen t a parlar? Has sen t a parlar de l'Oﬁcina de Treball?
El SOC (Servei Públic d'Ocupació de Catalunya) a l'Alt Empordà està ubicat a l'Oﬁcina de Treball de Figueres i si et poses en contacte amb
nosaltres et podem oferir feina, ja que ges onem ofertes de treball i programes de contractació per a joves, et podem oferir formació,
emprenedoria i informació sobre mobilitat internacional. També et podem inscriure a Garan a juvenil.
I què vol dir això? Doncs que si estàs inscrit et podem proposar ofertes de treball, podem ajudar-te a trobar una nova feina amb els plans de
contractació especíﬁca per a joves, podràs estar al cas dels programes als quals pots tenir accés (com ara pràc ques no laborals, estades a
l'estranger, formacions especíﬁques...)... I tot gratuït!
Però per tal que això pugui passar, cal que t'inscriguis al SOC.
Apuntar-se al SOC és fàcil. Tan fàcil com trucar al telèfon 900 800 046, de dilluns a divendres no fes us de 08:00h a 14:00h. Després, mentre
no treballis, només hauràs de renovar la demanda d'ocupació un cop cada 3 mesos via online o per telèfon, en la data que et facilitarem,
per con nuar d'alta.
T'engresca? Apunta't i comença a fer camí. Nosaltres t'hi acompanyem!

SOC

Servei d’Ocupació
de Catalunya

Generalitat
de Catalunya

Fundació dels Oficis - SOC
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Activitats físiques i esportives
Contempla tasques relacionades tant amb la pràc ca de l'esport com la ges ó d'ac vitats espor ves, agrupades en tres àrees: ac vitats
sico-espor ves i recrea ves, esport d'alt rendiment, i prevenció i recuperació.

Oferta formativa
CFGM GUIA EN EL MEDI NATURAL I DE TEMPS DE LLEURE
DESCRIPCIÓ: Aquests estudis postobligatoris capaciten per organitzar DURADA: 2.000h | Dos cursos acadèmics
i neraris i guiar grups per entorns naturals de muntanya baixa i mitjana,
terreny nevat de pus nòrdic, cavitats de diﬁcultat baixa, barrancs de risc TITULACIÓ: Tècnic/a en guia en el medi natural i de temps de lleure
baix, medi aquà c i instal·lacions d'oci i aventura (progressant a peu, amb
cordes, en bicicleta, en embarcacions i a cavall), així com dinamitzar
ac vitats de temps de lleure, adaptant les ac vitats a la pologia dels
par cipants, i respectant el medi ambient i garan nt-ne la qualitat i la
seguretat.
CONTINGUTS: Tècniques d'equitació, guia eqüestre, atenció a grups,
organització d'i neraris, guia de muntanya baixa i mitjana, guia de bicicleta,
tècniques de temps de lleure, tècniques de natació, socorrisme en el medi
natural, guia en el medi natural aquà c, maniobres amb cordes, formació i
orientació laboral, empresa i inicia va emprenedora, anglès tècnic, síntesi,
formació en centres de treball.

S O R T I D E S P R O F E S S I O N A L S : D i s s e nya d o r i g u i a d ' i n e ra r i s
terrestres/eqüestres/en bicicleta ﬁns a muntanya mitjana i del mitjà aquà c
en embarcacions d'esbarjo, d'ac vitats ﬁsicoespor ves guiades pel medi
natural; encarregat/da de prevenció i seguretat en rutes i esdeveniments;
guia en ac vitats de senderisme/muntanyisme/travessia per muntanya
baixa i rutes amb raquetes, de barrancs i espeleologia de diﬁcultat baixa.

CFGS ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA
DESCRIPCIÓ: Aquests estudis capaciten per elaborar, ges onar i avaluar DURADA: 2.000h | Dos cursos acadèmics
projectes d'animació ﬁsicoespor us i recrea us per a tot pus d'usuaris,
programant i dirigint les ac vitats d'ensenyament, d'inclusió socioespor va TITULACIÓ: Tècnic/a superior en ensenyament i animació socioespor va
i de temps lliure, coordinant les actuacions dels professionals implicats,
garan nt-ne la seguretat, respectant el medi ambient i aconseguint la
sa sfacció dels usuaris.
CONTINGUTS: Valoració de la condició sica i intervenció en accidents,
dinamització de grups, planiﬁcació de l'animació socioespor va,
metodologia de l'ensenyament d'ac vitats ﬁsicoespor ves, ac vitats
ﬁsicoespor ves individuals, ac vitats d'oci i temps lliure, ac vitats
ﬁsicoespor ves d'aparells manuals i d'equip, jocs i ac vitats
ﬁsicoespor ves per a la inclusió social, formació i orientació laboral,
empresa i inicia va emprenedora, anglès, projecte, formació en centres de
treball.

SORTIDES PROFESSIONALS: Professor/a, monitor/a, animador/a, director/a
i coordinador/a ﬁsicoespor u/va i recrea u/va d'ac vitats de lleure i
d'inclusió socioespor va, vetllades i espectacles en instal·lacions
turís ques, espor ves, de temps lliure educa u infan l i juvenil, de
campaments, albergs, cases de colònies, granges escola, aules de cases de
joventut i escoles de natura; cap de projectes de lleure i de departament
d'animació turís ca; cronometrador/a, jutge/essa i àrbitre; promotor/a
espor u/va.

TEGM PIRAGÜISME | SALVAMENT I SOCORRISME | VELA
DESCRIPCIÓ: Aquests estudis capaciten per dinamitzar, instruir i concretar
la iniciació espor va (cicle inicial) així com l'entrenament bàsic i
perfeccionament en l'etapa de tecniﬁcació espor va en l'especialitat (cicle
ﬁnal); organitzar, acompanyar i tutelar els espor stes durant la seva
par cipació en ac vitats, compe cions i esdeveniments propis de
l'especialitat i el nivell; conduir grups per espais navegables propis d'aquest
nivell; i portar embarcacions d'esbarjo. Tot això d'acord amb les directrius
establertes en la programació de referència, en condicions de seguretat i
amb el nivell òp m de qualitat que perme la sa sfacció dels espor stes en
l'ac vitat.

DURADA:
Cicle inicial: 450-500h
Cicle ﬁnal: 600-660h

CONTINGUTS:
Cicle inicial: Prova especíﬁca, bases del comportament espor u, primers
auxilis, ac vitat sica adaptada i discapacitat, organització espor va,
tècniques i metodologies pròpies de l'especialitat, i formació pràc ca.
Cicle ﬁnal: Bases de l'aprenentatge espor u, bases de l'entrenament
espor u, esport adaptat i discapacitat, organització i legislació espor va,
gènere i esport, escola de l'especialitat, seguretat, preparació sica de
l'especialitat, perfeccionament tècnic de l'especialitat, i formació pràc ca.

SORTIDES PROFESSIONALS:
Cicle inicial: Monitor/a o entrenador/a de l'especialitat, coordinador/a en
escoles espor ves, jutge/essa cronometrador/a, socorrista.
Cicle ﬁnal: Feines relacionades amb l'entrenament, programació,
adaptació, dinamització i direcció de l'entrenament bàsic i de tecniﬁcació,
així com el perfeccionament de les ac vitats pròpies de l'etapa de
tecniﬁcació espor va; gestor/a i organitzador/a d'ac vitats, compe cions i
esdeveniments. | Socorrista en diversos medis.

TITULACIÓ
Cicle inicial: Cer ﬁcat de cicle inicial de: Piragüisme | Salvament i
socorrisme | Vela.
Cicle ﬁnal: Tècnic/a espor u/va en: Piragüisme | Salvament i socorrisme |
Vela.

Centres educa us i empreses
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Centres educatius
INS ILLA DE RODES
DADES DEL CENTRE

OFERTA FORMATIVA
CFGM Guia en el medi natural i de temps de lleure
CFGS Ensenyament i animació socioespor va
TEGM Piragüisme
TEGM Salvament i socorrisme
TEGM Vela

)
*

972 154 383
iesilladerodes@xtec.cat
Ctra. De les Arenes 57
17480 Roses
www.illaderodes.cat

SEGUEIX-NOS

Illaderodes
insilladerodes
illaderodes

Empreses
CONSELL ESPORTIU ALT EMPORDÀ
DADES DE L’ENTITAT
SEGUEIX-NOS
PRESENTACIÓ
Som una en tat privada d'interès públic i social, sense
consellespor u.
618 130 996
altemporda
ànim de lucre, amb els principals objec us de fomentar,
consellespor
u@cealtemporda.cat
*
organitzar i promoure l'ac vitat espor va en edat
cealtemporda
Anicet de pagès 2
escolar dins de la comarca. Som par daris que,
17600 Figueres
mitjançant els valors educa us i forma us implícits en
cealtemporda
www.cealtemporda.cat
l'esport, es poden transmetre valors posi us per a la
societat en la que vivim.

)

IMPULSE
DADES DE L’EMPRESA
PRESENTACIÓ
Som una empresa d'ac vitats al medi ambient amb seu a
622 779 680 | 687 771 822
Sant Pere Pescador i la Vall d'Aran. A l'escola de la platja
info@impulseac vi es.com
*
es realitzen, sobretot, ac vitats nàu ques (kitesurf,
Carrer de la platja, s/n
windsurf, wingfoil, paddlesurf, surf i catamarà) i
17470 Sant Pere Pescador
excursions d'ebikes. A l'escola de la Vall d'Aran classes
www.impulseac vi es.com
d'esquí i snowboard. Es duen a terme les ac vitats tant
en l'àmbit par cular com a grups de totes les edats. Des
d'Impulse Ac vi es donem molta importància a la
sa sfacció dels clients, per nosaltres el més important és
que marxin havent gaudit, alhora que aprenen, i sempre
sense oblidar la seguretat.

SEGUEIX-NOS

DADES DE L’EMPRESA
PRESENTACIÓ
El Padbol és una disciplina espor va que fusiona dos dels
600 635 179
esports més prac cats en aquest país: Futbol i Pàdel. El
* info@padbolvilafant.com
que volem és consolidar l'esport a nivell comarcal a
Disseminat, 1
través de par ts, tornejos, lligues amb rànquings i
17740 Vilafant
l'escola amb classes col·lec ves. Disposem de dues
www.padbolvilafant.com
pistes outdoor envoltades d'un entorn privilegiat, que
pots reservar des de la nostra web.

SEGUEIX-NOS

DADES DE L’EMPRESA
PRESENTACIÓ
El Club Piragüisme Salt-Ter és una en tat espor va sense
972 233 180
afany de lucre que es va cons tuir el 12 de desembre de
salt-ter@salt-ter.net
*
1996 i té com a objecte social la promoció i la pràc ca del
C/ Indústria, 14
piragüisme en general, i de les modalitats del piragüisme
17190 Salt
d'aigües braves en par cular, a les nostres comarques.

SEGUEIX-NOS

DADES DE L’EMPRESA
PRESENTACIÓ
SK Kayak som un dels pioners del caiac de mar a
627 433 332
Catalunya i un referent en les propostes eco turís ques a
info@skkayak.com
*
la Costa Brava i del caiac de mar a la Costa Brava i a
Passeig Marí m, 4
Catalunya. Obrim tot l'any, cuidem la Responsabilitat
17490 Llançà
Social Corpora va, ens renovem constantment, i
www.kayakcostabrava.com
treballem en un entorn privilegiat: el Parc Natural del Cap
de Creus i el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà.

SEGUEIX-NOS

)

impulsepulse
ac vi es

impulseac vi es

PADBOL

)

Padbol Vilafant
padbolvilafant
padbolvilafant
padbolvilafant

SALT-TER

)

www.salt-ter.net

Club Piragüisme
Salt-Ter
club.salt.ter
Club Piragüisme
Salt-Ter

SK KAYAK

)

skkayak
kayakcostabrava
skkayak
SK Kayak

Activitats físiques i esportives
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Administració i gestió
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.

Oferta formativa
CFGM GESTIÓ ADMINISTRATIVA
DESCRIPCIÓ: Aquests estudis postobligatoris capaciten per exercir tasques DURADA: 2.000h | Dos cursos acadèmics
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. TITULACIÓ: Tècnic/a en ges ó administra va
CONTINGUTS: Comunicació empresarial i atenció al client, operacions
administra ves de compravenda, empresa i administració, tractament
informà c de la informació, tècnica comptable, operacions administra ves
de recursos humans, tractament de la documentació comptable,
operacions administra ves de suport, anglès, empresa a l'aula, operacions
auxiliars de ges ó de tresoreria, formació i orientació laboral, formació en
centres de treball.

SORTIDES PROFESSIONALS: Auxiliar administra u/va, ajudant/a d'oﬁcina,
auxiliar administra u/va de cobraments i pagaments, de ges ó de personal,
administra u/va comercial, auxiliar administra u/va de les administracions
públiques, recepcionista, empleat/da d'atenció al públic, empleat/da de
tresoreria, empleat/da en mitjans de pagament
.

CFGS ADMINISTRACIÓ I FINANCES
DESCRIPCIÓ: Aquests estudis capaciten per organitzar i executar les DURADA: 2.000h | Dos cursos acadèmics
operacions de ges ó i administració en els processos comercials, laborals,
comptables, ﬁscals i ﬁnancers d'una empresa pública o privada, aplicant la TITULACIÓ: Tècnic/a superior en administració i ﬁnances
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.
CONTINGUTS: Ges ó de la documentació jurídica i empresarial, recursos
humans i responsabilitat social corpora va, oﬁmà ca i procés de la
informació, procés integral de l'ac vitat comercial, comunicació i atenció al
client, anglès, ges ó de recursos humans, ges ó ﬁnancera, comptabilitat i
ﬁscalitat, ges ó logís ca i comercial, simulació empresarial, projecte
d'administració i ﬁnances, formació i orientació laboral, formació en
centres de treball.

SORTIDES PROFESSIONALS: Administra u/va d'oﬁcina, comercial,
ﬁnancer/a, comptable, de logís ca, de banca i d'assegurances, de
l'administració pública, d'assessories jurídiques, comptables, laborals,
ﬁscals o gestories; tècnic/a en ges ó de cobraments; responsable d'atenció
al client.

Centres educa us i empreses
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Centres educatius
INS CAP NORFEU
OFERTA FORMATIVA
CFGM Ges ó administra va
CFGS Administració i finances

DADES DEL CENTRE

)
*

SEGUEIX-NOS

972 150 567
info@norfeuadministra u.cat
Carrer Ponent, 15-19
17480 Roses

administra u.capnorfeu
administra u.capnorfeu
NorfeuAdm

www.norfeuadministra u.cat

INS CENDRASSOS
OFERTA FORMATIVA
CFGM Ges ó administra va
CFGS Administració i finances

DADES DEL CENTRE

)
*

SEGUEIX-NOS

972 507 908
b7005649@xtec.cat
C/Arquitecte Pelai Mar nez, 1
17600 Figueres

ins tutcendrassos
inscendrassos
Cendrassos

www.cendrassos.net

Empreses
FISERSA
PRESENTACIÓ
FISERSA és una empresa plurimunicipal de serveis, que ges ona els
serveis públics de: ges ó integral de l'aigua, mobilitat urbana i
transport, neteja viària, enllumenat públic. A més a més, és una
empresa de capital 100% públic, sent el soci majoritari l'Ajuntament
de Figueres, així com també l'Ajuntament de Vilafant i el Consell
Comarcal de l'Alt Empordà.

DADES DE L’EMPRESA

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

DADES DE L’EMPRESA

PRESENTACIÓ
La nostra ac vitat és la 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.

DADES DE L’EMPRESA

)
*

SEGUEIX-NOS

972 510 412
ﬁsersa@ﬁsersa.cat
Carrer Alemanya, 5
17600 Figueres

ﬁsersa
ﬁsersa_cat
ﬁsersa

www.ﬁsersa.cat

GRUP PADROSA

)
*

SEGUEIX-NOS

972 541 100
info@padrosa.com
Crta N-II km 760
17730 Els Hostalets de Llers
www.padrosa.com

gruespadrosaoﬁcial
gruespadrosa

MARGALL I CAIXÀS

)
*

SEGUEIX-NOS

972 514 127
info@margallicaixas.com
Carrer Nou, 106
17600 Figueres

MARGALL I CAIXÀS
margallicaixas
margallicaixas

www.margallicaixas.com

CINC
PRESENTACIÓ
CINC és un grup orientat als serveis professionals dins el món
empresarial, nascut de l'objec u de projectar el creixement de
pimes, autònoms i par culars, mitjançant tres àrees de negoci
principals: l'assessoria d'empreses, la corredoria d'assegurances i els
centres de negocis on s'ofereixen espais ﬂexibles de treball.

SEGUEIX-NOS
CINC Centro de Negocios
y Asesoría

DADES DE L’EMPRESA

)
*

972 505 100
cinc@cinc.com
C/ Blanc, 8 (Ediﬁci CINC)
17600 Figueres
www.cinc.com

GrupCINC
grupcinc
cincgirona
CINC Centro de Negocios
y Asesoría

AXXON
PRESENTACIÓ
Axxon ofereix un servei d'alta qualitat en la ges ó de la temporalitat i
la selecció de professionals. Som especialistes en captar i transmetre
els valors, ap tuds, capacitats, mo vacions i experiències
necessàries de cada posició. Iden ﬁquem, avaluem i prescrivim les
millors candidatures i les que més s'adeqüen a la posició requerida
per l'empresa client. El nostre equip, especialitzat en sectors i àrees
professionals pivota entre client/a i candidat/ta per oferir a ambdues
parts el millor servei i de la millor qualitat. Més de 25 anys apropant el
talent a les empreses.

DADES DE L’EMPRESA

PRESENTACIÓ
A Marlex seleccionem professionals. I ho fem d'una forma diferent:
mirant als ulls. Per descobrir tot el potencial que pot tenir una
persona. Per crear relacions professionals basades en la il·lusió, en la
conﬁança i en el creixement conjunt. En deﬁni va, per aportar valor a
les empreses. Més de 25 anys avalen la trajectòria professional dels
nostres equips, tots ells amb una forta voluntat emprenedora i de
millora con nua.

DADES DE L’EMPRESA

)
*

SEGUEIX-NOS

972 224 940
girona@axxon.jobs

Axxon
axxonselec ng

C. Barcelona, 2, 1a
17002 Girona
www.cinc.com

MARLEX

)
*

SEGUEIX-NOS

972 220 000
igilvernat@marlex.net
avilanova@marlex.net
Carrer de l'Empordà, 72
17600 Figueres
www.marlex.net

Marlex Human Capital
marlexhumancapital

Administració i gestió
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Comerç i màrqueting
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.

Oferta formativa
PFI AUXILIAR DE COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES I LOGÍSTICA
DESCRIPCIÓ: Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions auxiliars de DURADA: 1.000h | Un curs acadèmic
comercialització de productes i logís ca.
TITULACIÓ: Auxiliar de comercialització de productes i logís ca
CONTINGUTS: Lliurament i recollida d'enviaments de productes a domicili, SORTIDES PROFESSIONALS: Repar dor/a, carter/a, missatger/a, conductor/a,
operacions de cobrament en el servei de lliurament i recollida a domicili, tècniques missatger/a de correspondència, ordenança, portador/a de maletes, preparador/a
bàsiques de comercialització, preparació de comandes i venda de productes, de comandes.
conducció segura en serveis de lliurament i recollida a domicili, projecte integrat,
formació bàsica en prevenció de riscos laborals, formació pràc ca en empreses,
estratègies i eines de comunicació, entorn social i territorial, estratègies i eines
matemà ques, incorporació al món professional.

PFI AUXILIAR DE VENDES, OFICINA I ATENCIÓ AL PÚBLIC
DESCRIPCIÓ: Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques auxiliars de DURADA: 1.000h | Un curs acadèmic
comercialització, marxandatge i emmagatzematge de productes i mercaderies, així
com organitzar els procediments administra us d'aquesta ac vitat.
TITULACIÓ: Auxiliar de vendes, oﬁcina i atenció al públic
CONTINGUTS: Tècniques bàsiques de comercialització, atenció al client, preparació
de comandes i venda de productes, oﬁmà ca i tècniques administra ves bàsiques,
projecte integrat, formació bàsica en prevenció de riscos laborals, formació pràc ca
en empreses, estratègies i eines de comunicació, entorn social i territorial, estratègies
i eines matemà ques, incorporació al món professional.

SORTIDES PROFESSIONALS: Auxiliar de dependent/a de comerç, auxiliar d'animació
del punt de venda, auxiliar de venda, auxiliar de promoció de vendes, reposador/a,
preparador/a de comandes, auxiliar de recepció i expedició, auxiliar d'informació en
establiments comercials, repe dor/a de proximitat.

CFGM ACTIVITATS COMERCIALS
DESCRIPCIÓ: Aquests estudis capaciten per desenvolupar ac vitats de distribució i DURADA: 2.000h | Dos cursos acadèmics
comercialització de béns i/o serveis i ges onar un pe t establiment comercial,
aplicant les normes de qualitat i seguretat establertes i respectant la legislació vigent. TITULACIÓ: Tècnic/a en ac vitats comercials
CONTINGUTS: Dinamització del punt de venda, ges ó de compres, ges ó d'un pe t SORTIDES PROFESSIONALS: Venedor/a, venedor/a tècnic/a, representant comercial,
comerç, processos de venda, serveis d'atenció comercial, tècniques de magatzem, orientador/a comercial, promotor/a, televenedor/a, venda a distància,
venda tècnica, anglès, aplicacions informà ques per al comerç, comerç electrònic, Teleoperador/a de centre d'atenció telefònica.
màrque ng en l'ac vitat comercial, formació i orientació laboral, síntesi d'ac vitats
comercials, formació en centres de treball.

CFGS MÀRQUETING I PUBLICITAT
DESCRIPCIÓ: Aquests estudis capaciten per deﬁnir i efectuar el seguiment de les DURADA: 2.000h | Dos cursos acadèmics
polí ques de màrque ng basades en estudis comercials i a proporcionar i fer
publicitat dels productes i/o serveis en els mitjans i suports de comunicació adequats, TITULACIÓ: Tècnic/a superior en màrque ng i publicitat
elaborant els materials publicitaris i promocionals necessaris.
CONTINGUTS: Atenció al client, consumidor i usuari; disseny i elaboració de material
de comunicació; ges ó econòmica i ﬁnancera de l'empresa; inves gació comercial i
treball de camp; llançament de productes i serveis; màrque ng digital; mitjans i
suports de comunicació; polí ques de màrque ng; relacions públiques i organització
d'esdeveniments de màrque ng; anglès; formació i orientació laboral; projecte de
màrque ng i publicitat; formació en centres de treball.

SORTIDES PROFESSIONALS: Assistent/a del cap de producte; tècnic/a de màrque ng,
publicitat, relacions públiques, estudis de mercat i opinió pública, treballs de camp;
organitzador/a d'esdeveniments de màrque ng i comunicació; auxiliar de mitjans en
empreses de publicitat; controlador/a d'emissió en mitjans de comunicació.

CFGS TRANSPORT I LOGÍSTICA
DESCRIPCIÓ: Aquests estudis capaciten per organitzar, ges onar i controlar les DURADA: 2.000h | Dos cursos acadèmics
operacions del transport de mercaderies i de viatgers en l'àmbit nacional i
internacional, i per planiﬁcar i ges onar les ac vitats logís ques d'una empresa, TITULACIÓ: Tècnic/a superior en transport i logís ca
d'acord amb la norma va vigent i els objec us establerts per la direcció de l'empresa,
en el marc de la qualitat, seguretat i respecte pel medi ambient
CONTINGUTS: Comercialització del transport i la logís ca, ges ó administra va del
transport i la logís ca, ges ó administra va del comerç internacional, ges ó
econòmica i ﬁnancera de l'empresa, logís ca d'emmagatzemament, logís ca
d'aprovisionament, organització del transport de mercaderies, organització del
transport de viatgers, transport internacional de mercaderies, organització d'altres
serveis de transport, anglès, segona llengua estrangera, formació i orientació laboral,
projecte de transport i logís ca, formació en centres de treball.

SORTIDES PROFESSIONALS: Cap de trànsit d'empreses de transport de viatgers per
carretera, cap d'operacions, gerent d'empresa de transport, inspector/a de transport
de viatgers per carretera, cap d'estació d'autobusos, gestor/a de transport per
carretera, comercial de serveis de transport per carretera, gerent d'empreses de
transport per carretera, cap de circulació, agent de transports, agent de càrrega,
comercial de serveis de transport, operador/a de transport porta a porta,
transitari/ària de vaixells, cap de magatzem, tècnic/a en logís ca del transport,
coordinador/a logís ca, tècnic/a en logís ca inversa.
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Centres educatius
INS CENDRASSOS
OFERTA FORMATIVA
CFGS Transport i logís ca

DADES DEL CENTRE

)
*

INS VILAFANT
OFERTA FORMATIVA
CFGM Ac vitats comercials

DADES DEL CENTRE

)
*

CENTRE ESCOLAR EMPORDÀ
OFERTA FORMATIVA
CFGM Ac vitats comercials
CFGS Màrque ng i publicitat

)
*

PFI Auxiliar de comercialització de productes i logís ca
PFI Auxiliar de vendes, oﬁcina i atenció al públic

*

INS CASTELLÓ D'EMPÚRIES – PFI-PTT
OFERTA FORMATIVA
PFI Auxiliar de vendes, oﬁcina i atenció al públic

*

INS EL PEDRÓ – PFI-PTT
OFERTA FORMATIVA
PFI Auxiliar de vendes, oﬁcina i atenció al públic

*

INS LA JONQUERA
OFERTA FORMATIVA
PFI Auxiliar de vendes, oﬁcina i atenció al públic

*

ins tutdevilafant
insvilafant
insvilafant

cemporda
cemporda
centremporda

SEGUEIX-NOS

972 511 296
b7960007@xtec.cat
Ronda Sud nº3
17600 Figueres
www.olivargran.cat

insolivargran
ins_olivar_gran

SEGUEIX-NOS

972 456 817
b7960042@xtec.cat
Comercial Alberes, 45
17487 Empuriabrava
h p://p castellodempuries.blogspot.com/

p castellodempuries

SEGUEIX-NOS

972 772 128
ieslescala@xtec.cat
C. Vilabertran, 2-4
17130 L’Escala
www.ieslescala.cat

Ins tut El Pedró
ins_elpedro

DADES DEL CENTRE

)

Insvilafant

SEGUEIX-NOS

DADES DEL CENTRE

)

Cendrassos

972 257 397
emporda@cemporda.org
Riera Ginjolers, 196
17480 Roses
www.cemporda.org

DADES DEL CENTRE

)

inscendrassos

SEGUEIX-NOS

DADES DEL CENTRE

)

ins tutcendrassos

972 508 285
b7008390@xtec.cat
Carrer Pla de l´Estany s/n
17740 Vilafant
www.insvilafant.cat

DADES DEL CENTRE

INS OLIVAR GRAN PFI-PTT
OFERTA FORMATIVA

SEGUEIX-NOS

972 507 908
b7005649@xtec.cat
C/Arquitecte Pelai Mar nez, 1
17600 Figueres
www.cendrassos.net

SEGUEIX-NOS

972 554 440
b7006745@xtec.cat
C/ Lluís Companys s/n
17700 La Jonquera
www.agora.xtec.cat/ieslajonquera

Ins tut_de_La_Jonquera
inslajonquera
inslajonquera
La Jonquera

Empreses
CALSINA CARRÉ
PRESENTACIÓ
Formem un grup d'empreses dinàmiques, de marcada vocació
internacional, que ens hem situat com una referència europea del
transport terrestre, la logís ca i el so ware especialitzat.

DADES DE L’EMPRESA

)
*

SEGUEIX-NOS

972 529 211
info@calsina-carre.com
Camí del Roure, 5
17706 Pont de molins
www.calsina-carre.com

Calsina Carre
calsina_carre
Calsina1971

DECATHLON
PRESENTACIÓ
Amb més de 25 anys d'història formem un equip de gent entusiasta,
amb empa a i gust per fer accessible l'esport a les persones i posant
en valor la innovació, el progrés i l'evolució.

DADES DE L’EMPRESA

)

SEGUEIX-NOS

972 514 646
Polígon Vilatenim Sud s/n
17600 Figueres
www.decathlon.es

Decathlon Espana
decathlones

GEOFLUX
PRESENTACIÓ
Som una empresa dedicada al transport marí m de mercaderies a
nivell internacional i també ges onem enviaments de vehicles de tot
pus.

DADES DE L’EMPRESA

)
*

972 547 323
info@geoﬂux.es
C/ Alemanya, 16
17600 Figueres
www.geoﬂux.es

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

DADES DE L’EMPRESA

)
*

SEVERAL ADVICE
PRESENTACIÓ
Som 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.

SEGUEIX-NOS

972 541 100
info@padrosa.com
Crta N-II km 760
17730 Els Hostalets de Llers
www.padrosa.com

DADES DE L’EMPRESA

)
*

gruespadrosaoﬁcial
gruespadrosa

SEGUEIX-NOS

652 156 875
luisgarcia@severaladvice.com
C/ Doctor Clos, 56
17491 Peralada
www.severaladvice.com

several.advice

Comerç i màrqueting

Oferta forma va

“El camí pel teu futur”

Electricitat i electrònica
Inclou tasques de muntatge i instal·lació d'equips electrònics, desenvolupament de projectes de telecomunicació, muntatge i
manteniment d'instal·lacions elèctriques i ges ó del muntatge de sistemes domò cs, entre altres.

Oferta formativa
CFGM INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES
DESCRIPCIÓ: Aquests estudis postobligatoris capaciten per muntar i DURADA: 2.000h | Dos cursos acadèmics
mantenir infraestructures de telecomunicació en ediﬁcis, instal·lacions
elèctriques de baixa tensió, màquines elèctriques i sistemes automa tzats. TITULACIÓ: Tècnic/a en instal·lacions elèctriques i automà ques
CONTINGUTS: Automa smes industrials, instal·lacions elèctriques
interiors, instal·lacions de distribució, infraestructures comunes de
telecomunicació en habitatges i ediﬁcis, instal·lacions domò ques,
instal·lacions solars fotovoltaiques, màquines elèctriques, instal·lacions
elèctriques especials, electrònica, electrotècnia, formació i orientació
laboral, empresa i inicia va emprenedora, anglès tècnic, síntesi, formació
en centres de treball.

SORTIDES PROFESSIONALS: Electricista industrial i d'instal·lacions
elèctriques d'ediﬁcis, instal·lador/a de línies elèctriques, equips electrònics
en ediﬁcis, antenes i equips telefònics, electricista de construcció,
electricista de manteniment, instal·lador/a i mantenidor/a de sistemes
domò cs, muntador/a d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica,
instal·lador/a de telecomunicacions en ediﬁcis i habitatges.

Centres educa us i empreses
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Centres educatius
INS NARCÍS MONTURIOL
OFERTA FORMATIVA
CFGM Instal·lacions elèctriques i
automà ques

DADES DEL CENTRE

)
*

SEGUEIX-NOS

972 671 604
iesmonturiol@xtec.cat
C. del Compositor Joaquim Serra, 30
17600 Figueres
www.iesmonturiol.net

insMonturiol
ins_monturiol
INSMonturiolFIG
INS Monturiol

Empreses
INSTAL·LACIONS BURGAS
DADES DE L’EMPRESA
PRESENTACIÓ
Som una empresa instal·ladora amb una llarga
972 505 895
trajectòria familiar i present a la comarca des * info@instalburgas.com
de 1939. Ens dediquem principalment a
Pol. Industrial La Timba, nau 2
instal·lacions, reparacions i manteniments
17742 Avinyonet de Puigventós
domès cs i industrials d'electricitat,
www.instalburgas.com
fontaneria i gas, calefacció, clima tzació i
energia solar.

SEGUEIX-NOS

DADES DE L’EMPRESA
PRESENTACIÓ
JC Tècnics oferim els nostres serveis
972 510 992
p r i n c i p a l m e n t e n t r e s à r e e s : * info@jctecnics.com
telecomunicacions, seguretat, i so, vídeo i
Rabós d'Empòrdà, Nau 2.7
llum. Gràcies a la nostra experiència, aportem
17600 Figueres
valor a la tecnologia. Els nostres serveis són:
www.jctecnics.com
antenes, porters automà cs, càmeres i
alarmes, ﬁbra òp ca, control d'accessos,
cablejat estructural, audiovisuals i xarxes wiﬁ.

SEGUEIX-NOS

)

Installacionsburgas

JC TÈCNICS

)

JcTecnics

FUSIÓN M.R 2020
DADES DE L’EMPRESA
PRESENTACIÓ
Empresa de telecomunicacions dedicada a la
635 500 228 | 658 418 321
instal·lació, reparació i manteniment de ﬁbra * fusionm.r2020@gmail.com
òp ca.
Carretera de Mollet, 13 1 2
17491 Peralada

)

Electricitat i electrònica

Oferta forma va

“El camí pel teu futur”

Hoteleria i turisme
Aquesta família professional abraça ac vitats com les següents: crear elaboracions de cuina i pas sseria, atendre clients a hotels i
pensions, ges onar les ac vitats de neteja a hotels, promocionar des nacions turís ques, etc.

Oferta formativa
IFE AUXILIAR EN SERVEIS DE RESTAURACIÓ I ELABORACIÓ D'ÀPATS
DESCRIPCIÓ: Aquests estudis desenvolupen competències per fer tasques DURADA: 3.360h | Quatre cursos acadèmics
auxiliars en els processos bàsics de producció culinària, preparació
d'aliments i begudes, amb assistència en els processos de servei i d'atenció TITULACIÓ: Cer ﬁcat acadèmic i professional
al client en els serveis de restauració, de preparació de comandes i de venda
de productes, tenint en compte les normes de prevenció de riscos laborals i
la protecció mediambiental corresponents, així com competències de
comunicació, autonomia personal i par cipació en ac vitats comunitàries.
CONTINGUTS: Vida saludable i cura d'un mateix, comunicació i relacions
interpersonals, viure en entorns propers, ús d'establiments i serveis,
organització personal, ac vitats comunitàries, par cipació ciutadana,
iniciació a l'ac vitat laboral, organització de les empreses, món laboral,
desenvolupament en el lloc de treball, tutoria, processos bàsics de
producció culinària i de preparació d'aliments i begudes, tècniques
elementals de servei, preparació de comandes i venda de productes,
formació en centres de treball.

CFGM CUINA I GASTRONOMIA
DESCRIPCIÓ: Aquests estudis postobligatoris capaciten per manipular, DURADA: 2.000h | Dos cursos acadèmics
preparar, conservar i presentar aliments, confeccionar propostes
gastronòmiques i ajudar en el servei.
TITULACIÓ: Tècnic/a en cuina i gastronomia
CONTINGUTS: Ofertes gastronòmiques, preelaboració i conservació SORTIDES PROFESSIONALS: Cuiner/a, cap de par da, empleat/da
d'aliments, tècniques culinàries, processos bàsics de pas sseria i d'economat i celler d'un hotel, restaurant, hospital, empresa de servei
rebosteria, productes culinaris, postres en la restauració, seguretat i higiene d'àpats, etc.
en la manipulació d'aliments, formació i orientació laboral, empresa i
inicia va emprenedora, anglès tècnic, síntesi, formació en centres de
treball.

CFGM SERVEIS EN RESTAURACIÓ
DESCRIPCIÓ: Aquests estudis postobligatoris capaciten per preparar i servir DURADA: 2.000h | Dos cursos acadèmics
begudes i aliments.
TITULACIÓ: Tècnic/a en serveis en restauració
CONTINGUTS: Ofertes gastronòmiques, preelaboració i conservació SORTIDES PROFESSIONALS: Cambrer/a de bar, cafeteria o restaurant;
d'aliments, tècniques culinàries, processos bàsics de pas sseria i empleat/da d'economat, bàrman, sommelier, auxiliar de servei en mitjans
rebosteria, productes culinaris, postres en la restauració, seguretat i higiene de transport.
en la manipulació d'aliments, formació i orientació laboral, empresa i
inicia va emprenedora, anglès tècnic, síntesi, formació en centres de
treball.

CFGS DIRECCIÓ DE CUINA
DESCRIPCIÓ: Aquests estudis postobligatoris capaciten per dirigir i DURADA: 2.000h | Dos cursos acadèmics
organitzar la producció i el servei en cuina, determinant ofertes i recursos,
controlant les ac vitats pròpies de l'aprovisionament, producció i servei, TITULACIÓ: Tècnic/a superior en direcció de cuina
complint els objec us econòmics, seguint els protocols de qualitat
establerts i actuant segons normes d'higiene, prevenció de riscs laborals i
protecció ambiental.
CONTINGUTS: Control de proveïment de matèries primeres, processos de
Preelaboració i conservació a la cuina, elaboracions de pas sseria i
rebosteria a la cuina, processos d'elaboració culinària, ges ó de la
producció a la cuina, ges ó de la qualitat i de la seguretat i higiene
alimentàries, gastronomia i nutrició, ges ó administra va i comercial en la
restauració, recursos humans i direcció d'equips en la restauració, anglès,
formació i orientació laboral, empresa i inicia va emprenedora, projecte de
direcció de cuina, formació en centres de treball.

SORTIDES PROFESSIONALS: Director/a d'aliments i begudes, director/a de
cuina, cap de producció a la cuina, cap de cuina, segon cap de cuina, cap de
serveis d'àpats (càtering), cap de par da, encarregat/da d'economat i
bodega.
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Centres educatius
INS OLIVAR GRAN
OFERTA FORMATIVA
IFE Auxiliar en serveis de restauració
i elaboració d'àpats
CFGM Cuina i gastronomia
CFGM Serveis en restauració
CFGS Direcció de cuina

DADES DEL CENTRE

)
*

SEGUEIX-NOS

972 905 997
b7007609@xtec.cat

Escola Hostaleria Figueres
escolahostalariaﬁgueres

Av. Mª Àngels Anglada 15
17600 Figueres
www.escolahostaleriaﬁgueres.cat

Escola d'Hostaleria Figueres
by Olivar Gran

Empreses
EL CENTRE
DADES DE L’EMPRESA
SEGUEIX-NOS
PRESENTACIÓ
elcentreperalada
L'any 1985, amb la col·laboració de l'Ajuntament
972 538 207 – 618 864 638
de Peralada i dels veïns del poble, es va crear un lloc * marke ng.elcentre@peralada.cat
elcentreperalada
emblemà c i social on poder reunir-nos, parlar,
Av. de la principal de Peralada, 1
prendre alguna cosa...i poder compar r moments.
17491 Peralada
Ens caracteritza la cuina de proximitat, embo t,
www.restaurantcafedelcentre.com
brasa, plats dinàmics amb preus populars i
diversitat de menús.

)

EL MOTEL
DADES DE L’EMPRESA
PRESENTACIÓ
Una història que inspira...des de 1961. Un home
972 500 562
foguejat en la cuina internacional de l'estació de * restaurant@hotelemporda.com
Portbou va decidir plantar un establiment de cuina
Av. Salvador Dalí, 170
catalana a Figueres, en un motel de carretera a la
17600 Figueres
carretera nacional, que era porta d'entrada
www.elmotelrestaurant.com
obligada per al turisme internacional de la Costa
Brava.

)

SEGUEIX-NOS

hotelemporda
motelemporda
MotelEmporda

L'OBRADOR D'EN QUIMO
DADES DE L’EMPRESA
PRESENTACIÓ
Som un obrador amb pas sseria a Figueres que
972 502 961
elaborem pas ssos de manera tradicional, * lobradordenquimo@gmail.com
brioixeria clàssica, i galetes. També qualsevol dolç
Carrer Caamanyo, 10
tradicional per les diades com torrons, troncs de
17600 Figueres
Nadal, panetonnes i tortells, coques de Sant Joan,
ﬂaones o panellets, entre d'altres.

SEGUEIX-NOS

DADES DE L’EMPRESA
PRESENTACIÓ
Miramar i Paco Pérez no poden entendre's sense
972 380 132
allò que els rodeja i que els hi dóna sen t. Incrustat * info@restaurantmiramar.com
en el Cap de Creus, el mediterrani banya Llançà, un
Passeig Ma m, 7
pe t nucli d'origen pescador, on ha crescut Paco
17490 Llança
Pérez i on ha après tot sobre els elements que
www.restaurantmiramar.com
deﬁneixen aquesta terra. Reconegut amb dues
estrelles Michelin aposta per una cuina que manté
les arrels i la proximitat propulsades a través de
crea vitat, talent, tècnica i fantasia.

SEGUEIX-NOS

DADES DE L’EMPRESA
PRESENTACIÓ
La Sidreria Txots és una visita que no et pots perdre
608 990 315
en la teva ruta gastronòmica. Reunir-se a taula amb * ﬁgueres@sidreriatxots.com
amics i família per gaudir d'un bon “Txuletón”, de la
Avinguda de Salvador Dalí i
sidra i acabar l'àpat amb les postres de la casa és
Domènech, 114 17600 Figueres
gaudir de l'experiència Txots. Tots els Txots
www.sidreriatxots.com
ofereixen servei a terrassa i interior, tant davant de
mar a Empuriabrava i Roses, com en un pa interior
ben acollidor a Figueres.

SEGUEIX-NOS

)

lobradorden.quimo
pas sseriairis_quimo

MIRAMAR

)

pacoperezmiramar
pacoperezmiramar
pacoperezmiramar

TXOT'S

)

TxotsSidreria
sidreriatxots
SidreriaTxots

Hoteleria i turisme

Oferta forma va

“El camí pel teu futur”

Indústries alimentàries
Aquesta família professional abraça ac vitats professionals vinculades a vuit àmbits diferenciats: olis i greixos,
aliments diversos, begudes, productes carnis, conserves vegetals, lac s, ﬂeca i pas sseria, i productes de la pesca.

Oferta formativa
CFGM FORNERIA, PASTISSERIA I CONFITERIA
DESCRIPCIÓ: Aquests estudis postobligatoris capaciten per elaborar DURADA: 2.000h | Dos cursos acadèmics
productes de ﬂeca, pas sseria i conﬁteria; elaborar i muntar postres de
restauració; compondre, acabar i presentar els productes elaborats TITULACIÓ: Tècnic/a en forneria, pas sseria i conﬁteria
mitjançant tècniques decora ves i innovadores.
CONTINGUTS: Matèries primeres i processos en forneria, pas sseria i SORTIDES PROFESSIONALS: Forner/a; elaborador/a de brioixeria, masses i
rebosteria, elaboracions de foneria-brioixeria, processos bàsics de bases de pizza; pas sser/a; elaborador/a i decorador/a de pas ssos,
pas sseria i rebosteria, elaboracions de conﬁteria i altres especialitats, conﬁter/a, torronaire, elaborador/a de caramels i dolços.
postres en la restauració, productes d'obrador, operacions i control de
magatzem en la indústria alimentària, seguretat i higiene en la manipulació
d'aliments, presentació i venda de productes de foneria i pas sseria,
formació i orientació laboral, empresa i inicia va emprenedora, anglès
tècnic, síntesi, formació en centres de treball.

CFGM OLIS D'OLIVA I VINS
DESCRIPCIÓ: Aquests estudis postobligatoris capaciten per extreure l'oli DURADA: 2.000h | Dos cursos acadèmics
d'oliva en les condicions establertes als manuals de procediments i qualitat,
conduir les operacions de reﬁnació i condicionament d'oli d'oliva, elaborar TITULACIÓ: Tècnic/a en olis d'oliva i vins
des l·lats i begudes espirituoses, portar a terme les operacions
d'acabament i estabilització, controlar les fermentacions, aprovisionar i
emmagatzemar matèries primeres i auxiliars, envasar, e quetar i embalar
els productes elaborats, preparar i mantenir els equips i les instal·lacions
garan nt-ne el funcionament i promocionar i comercialitzar els productes
elaborats.
CONTINGUTS: Matèries primeres i productes en la indústria oleícola, SORTIDES PROFESSIONALS: Celler/a, mestre/a de trull, auxiliar en trulls i
vinícola i d'altres begudes, extracció d'olis d'oliva, elaboració de vins, bodegues, comercial de trulls i bodegues.
principis de manteniment electromecànic, condicionament d'olis d'oliva,
elaboració d'altres begudes i derivats, anàlisi sensorial, venda i
comercialització de productes alimentaris, operacions i control de
magatzem en la indústria alimentària, seguretat i higiene en la manipulació
d'aliments, formació i orientació laboral, empresa i inicia va emprenedora,
anglès tècnic, síntesi, formació en centres de treball.
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Centres educatius
INS OLIVAR GRAN
OFERTA FORMATIVA
CFGM Forneria, pas sseria i
conﬁteria

DADES DEL CENTRE

)
*

INS LLANÇÀ
OFERTA FORMATIVA
CFGM Olis d'oliva i vins

SEGUEIX-NOS

972 905 997
b7007609@xtec.cat

Escola Hostaleria Figueres
escolahostalariaﬁgueres

Av. Mª Àngels Anglada 15
17600 Figueres
www.escolahostaleriaﬁgueres.cat

Escola d'Hostaleria Figueres
by Olivar Gran

DADES DEL CENTRE

)
*

SEGUEIX-NOS

972 121 416
b7006769@xtec.cat
C. Vuit de març, s/n
17490 Llançà
www.agora.xtec.cat/insllanca

insllanca
insllanca

Empreses
CELLER ESPELT
PRESENTACIÓ
DADES DE L’EMPRESA
Espelt és el nostre cognom. Tots els nostres ancestres es van
972 531 727
dedicar a la vinya i l'olivera, els cul us més agraïts a la zona de
terraprims de la qual provenim. La nostra vocació és la terra. * hola@espeltvi cultors.com
L'amor a aquesta és l'origen de la nostra feina. El nostre celler
Mas Espelt
és un lloc de trànsit entre la vinya i l'ampolla. Posem èmfasi en
17493 Vilajuïga
deixar que els vins parlin del terroir i volem transmetre
www.espeltvi
cultors.com
l'essència de l'Empordà fent bons vins que facin pensar i
arranquin somriures.

SEGUEIX-NOS

PRESENTACIÓ
DADES DE L’EMPRESA
Som una de les empreses vinícoles amb més llarga tradició a la
972 563 178
comarca. Fundat l'any 1931 per un grup de vi cultors que
volien millorar la qualitat dels seus productes i comercialitzar- * info@cellerespolla.com
Ctra de Roses, s/n
los degudament, un esperit de superació constant ha fet que
17753 Espolla
aquest celler, hagi fet compa ble el manteniment d'un esperit
tradicional en el conreu de la vinya i l'elaboració del vi i la
www.cellerespolla.com
incorporació progressiva de les millores tecnològiques més
avançades.

SEGUEIX-NOS

)

espelt.vi cultors
cellerespelt
CellerEspelt

CELLER ESPOLLA

)

CellerEspolla
cellerespolla
CellerEspolla
Celler Coopera u
D'Espolla

CELLER HUGAS DE BATLLE
PRESENTACIÓ
SEGUEIX-NOS
DADES DE L’EMPRESA
Les terrasses de pedra seca, les pissarres i la tramuntana són
cellerhdb
972 389 149
caracterís ques de la vila de Colera que afavoreixen la
celler_hugas_de_batlle
producció de vins de gran qualitat. Per això la inquietud de la * info@cellerhugasdebatlle.com
Celler Hugas de Batlle
Francesc Ribera, 28-30
família Hugas de Batlle per promoure el seu projecte, que data
17496 Colera
de fa temps i vol posar en valor el lloc on s'han conreat els
raïms, respectant l'entorn i les tradicions. El seu celler, a més
www.cellerhugasdebatlle.cat
de ser el primer des de fa molts anys a la localitat, destaca
també per la seva privilegiada situació vora el mar, vorejat per
vinyes a tocar del poble de Colera.

)

MASET PLANA
PRESENTACIÓ
DADES DE L’EMPRESA
Set generacions de passió per la terra. La diversitat del nostre
972 530 090 | 633 820 540
terrer és fruit de la curiositat, una aposta de futur que hem
integrat a la perfecció amb les varietats autòctones de * info@masetplana.com
Paratge Pedreguers
l'Empordà que fa tants anys que ens acompanyen. Fem els
17780 Garriguella
cupatges des del cor, apreciant la singularitat de cada varietat i
de cada bota. Seguim els principis de Producció Integrada,
www.masetplana.com
respectant sempre la qualitat dels nostres productes i vetllant
per la salut humana i el medi ambient.

SEGUEIX-NOS

PRESENTACIÓ
DADES DE L’EMPRESA
Tres generacions dedicades en cos i ànima a la vinya. Una
972 549 012
història iniciada per Josep Oliveda i la seva esposa Joana Rigau,
comercial@grupoliveda.com
emprenedors de la seva època que van crear una manera de *
Carrer La Roca, 3
viure centrada en el món del vi i una bodega en una època de
17750 Capmany
guerra per alegrar la vida dels veïns i generar prosperitat. Anna
Maria Oliveda, ﬁlla dels fundadors, va decidir seguir els passos
www.grupoliveda.com
dels seus pares, juntament amb el seu marit, Josep Freixa, i
Alfons Freixa, qui des de fa més de 30 anys dirigeix i defensa a
capa i espasa la nostra bodega familiar, un nou projecte
vinícola que ha esdevingut una empresa amb iden tat pròpia.

SEGUEIX-NOS

)

Masetplana
masetplana

GRUP OLIVEDA

)

celler.oliveda
grupoliveda

Indústries alimentàries

Oferta forma va

“El camí pel teu futur”

Imatge personal
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.

Oferta formativa
PFI AUXILIAR EN IMATGE PERSONAL: PERRUQUERIA I ESTÈTICA
DESCRIPCIÓ: Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques bàsiques de DURADA: 1.000h | Un curs acadèmic
neteja, canvis de forma i color del cabell, així com tècniques bàsiques de
maquillatge, depilació, manicura i pedicura, atenent al client i preparant els TITULACIÓ: Auxiliar en imatge personal: perruqueria i estè ca
equips, materials i àrees de treball.
CONTINGUTS: Preparació de l'entorn professional, rentat i canvis de forma SORTIDES PROFESSIONALS: Auxiliar de perruqueria, ajudant de manicura i
del cabell, canvi de color del cabell, serveis auxiliars d'estè ca, atenció al pedicura, ajudant de maquillatge, auxiliar de depilació.
client, projecte integrat, formació bàsica en prevenció de riscos laborals,
formació pràc ca en empreses, estratègies i eines de comunicació, entorn
social i territorial, estratègies i eines matemà ques, incorporació al món
professional.

CFGM ESTÈTICA I BELLESA
DESCRIPCIÓ: Aquests estudis capaciten per aplicar tècniques DURADA: 2.000h | Dos cursos acadèmics
d'embelliment personal i comercialitzar serveis d'estè ca, cosmè cs i
perfums, tot complint els procediments de qualitat i els requeriments de TITULACIÓ: Tècnic/a en estè ca i bellesa
prevenció de riscos laborals i protecció ambiental establerts en la norma va
vigent.
CONTINGUTS: Tècniques d'higiene facial i corporal, maquillatge, depilació
mecànica i descoloració del borrissol, estè ca de mans i peus, tècniques
d'ungles ar ﬁcials, anàlisi estè ca, ac vitats en cabina d'estè ca, imatge,
corporal i hàbits saludables, cosmè cs per a estè ca i bellesa, perfumeria i
cosmè ca natural, màrque ng i venda en imatge personal, anglès tècnic,
formació i orientació laboral, empresa i inicia va emprenedora, síntesi,
formació en centres de treball.

SORTIDES PROFESSIONALS: Tècnic/a este cista en centres de bellesa i
gabinets d'estè ca, maquillador/a, tècnic/a d'ungles ar ﬁcials, tècnic/a en
depilació, tècnic/a en manicura i pedicura, recepcionista en empreses
estè ques, demostrador/a d'equips, cosmè cs i tècniques estè ques,
agent comercial en empreses del sector, assessor/a i venedor/a en
perfumeries i drogueries.

CFGM PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL·LAR
DESCRIPCIÓ: Aquests estudis capaciten per fer la cura i l'embelliment del DURADA: 2.000h | Dos cursos acadèmics
cabell, l'estè ca de mans i peus i l'es lisme masculí, així com comercialitzar
serveis i venda de cosmè cs, complint els protocols de qualitat, prevenció TITULACIÓ: Tècnic/a en perruqueria i cosmè ca capil·lar
de riscos laborals i protecció ambiental.
CONTINGUTS: Pen nats i recollits, coloració capil·lar, cosmè ca per a
perruqueria, tècniques de tall de cabell, canvis de forma permanent del
cabell, perruqueria i es lisme masculí, anàlisi capil·lar, estè ca de mans i
peus, imatge corporal i hàbits saludables, màrque ng i venda en imatge
personal, formació i orientació laboral, empresa i inicia va emprenedora,
anglès tècnic, síntesi, formació en centres de treball.

SORTIDES PROFESSIONALS: Perruquer/a, barber/a, tècnic/a en coloracions
capil·lars, tècnic/a en canvis de forma del cabell, tècnic/a en tall de cabell,
tècnic/a en pos sseria, tècnic/a en manicura, tècnic/a en pedicura, tècnic/a
o agent comercial d'empreses del sector, recepcionista en empreses de
perruqueria, demostrador/a d'equips, cosmè cs i tècniques de
perruqueria.
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Centres educatius
INS NARCÍS MONTURIOL
OFERTA FORMATIVA
PFI Auxiliar en imatge personal: perruqueria i
estè ca.
CFGM Estè ca i bellesa
CFGM Perruqueria i cosmè ca capil·lar

DADES DEL CENTRE

)
*

SEGUEIX-NOS

972 671 604
iesmonturiol@xtec.cat
C. del Compositor Joaquim Serra, 30
17600 Figueres
www.iesmonturiol.net

insMonturiol
ins_monturiol
INSMonturiolFIG
INS Monturiol

Empreses
CATTLEYA
PRESENTACIÓ
Ca leya Esthé que és un centre de bellesa situat
a Vilacolum, al domicili de Lorena Bucciarelli,
este cista amb més de 15 anys d'experiència que
decideix iniciar aquest projecte per poder donar
un salt professional i, alhora, poder conciliar la
vida familiar amb 3 nens pe ts. Estem ubicats en
un entorn molt tranquil, on és fàcil d'aparcar.
Volem potenciar el concepte de "negoci a casa" -o
en el nostre cas "home beauty center"- i oferir els
nostres serveis on millor ens sen m: la nostra llar.
A més a més, empa tzem amb el concepte de
dona emprenedora i dona treballadora que pot
compaginar aquesta professió amb la vida
familiar.

DADES DE L’EMPRESA

PRESENTACIÓ
Hair72 by Giuli som un saló dedicat a la salut del
cabell. Som especialistes en coloració i experts en
rossos.

DADES DE L’EMPRESA

)
*

686 711 804 | 636 953 362
ca leya.esthe que3@gmail.com
C/ Dels Olivars, 2
17474 Vilacolum

SEGUEIX-NOS

ca leya.esthe que

HAIR 72

)
*

872 262 830
admin@hair72.com
Av. Lluís Pericot, 72
17003 Girona

SEGUEIX-NOS

hair72girona

LA PERRUQUERIA DE MASARAC
PRESENTACIÓ
La perruqueria de Masarac és una perruqueria
unisex pe ta, acollidora i molt familiar. Ja fa 40
anys la Concepció va obrir les portes i ara,
actualment, hi treballa l'Anna, la seva ﬁlla.
Realitzem tot pus de serveis de color, metxes
balayage, banylight brushing, allisats, moldejats,
ke ra n a , re co l l i t s , n ú v i e s , d i a g n ò s c i
assessorament de tractaments d'hidratació i
problemes de cuir cabellut, així com tallats
clàssics i moderns. Treballem amb productes
d'alta qualitat com oníric, ghd, ekks, moor, parlux,
hiper n o mediavita entre d'altres.

DADES DE L’EMPRESA

PRESENTACIÓ
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.

DADES DE L’EMPRESA

)

972 563 306 – 626 267 022
La Font, nº 21
17763 Masarac

QUALIA

)
*

972 511 400
info@qualia.cat
Carrer Alemanya, 18
17600 Figueres
www.qualia.cat

SEGUEIX-NOS

qualia.ﬁgueres
qualiﬁgueres

Imatge personal

Oferta forma va

“El camí pel teu futur”

Informàtica i comunicacions
Contempla ac vitats que fan referència tant a la fabricació com als serveis a l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació
(TIC). Comprèn tasques diverses com ara la conﬁguració d'equips, la creació de pàgines web, la reparació de sistemes microinformà cs o el
disseny de sistemes de seguretat informà ca.

Oferta formativa
PFI AUXILIAR DE MUNTATGE I MANTENIMENT D'EQUIPS INFORMÀTICS
DESCRIPCIÓ: Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions auxiliars DURADA: 1.000h | Un curs acadèmic
de muntatge i manteniment de sistemes microinformà cs, perifèrics i TITULACIÓ: Auxiliar de muntatge i manteniment de sistemes
xarxes de comunicació de dades.
microinformà cs
CONTINGUTS: Muntatge i manteniment de sistemes i components
informà cs, operacions auxiliars per a la conﬁguració i l'explotació,
instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades, projecte
integrat, formació bàsica en prevenció de riscos laborals, formació en
pràc ca en empreses, estratègies i eines de comunicació, entorn social i
territorial, estratègies i eines matemà ques, incorporació al món
professional.

SORTIDES PROFESSIONALS: 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/a de components en
plaques de circuit imprès.

CFGM SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES
DESCRIPCIÓ: Aquests estudis postobligatoris capaciten per instal·lar i DURADA: 2.000h | Dos cursos acadèmics
mantenir serveis de xarxes ﬁxes i mòbils, serveis d'internet i sistemes
informà cs i també per prestar suport als usuaris i usuàries.
TITULACIÓ: Tècnic/a en sistemes microinformà cs i xarxes
CONTINGUTS: Muntatge i manteniment d'equips, sistemes opera us
monolloc, aplicacions oﬁmà ques, sistemes opera us en xarxa, xarxes
locals, seguretat informà ca, serveis de xarxa, aplicacions web, formació i
orientació laboral, empresa i inicia va emprenedora, anglès tècnic, síntesi,
formació en centres de treball.

SORTIDES PROFESSIONALS: Tècnic/a instal·lador/a i reparador/a d'equips
informà cs, tècnic/a en manteniment de serveis d'internet, tècnic/a de
suport informà c, tècnic/a de xarxes de dades, tècnic/a en vendes de c per
a sectors industrials, reparador/a de perifèrics de sistemes
microinformà cs, comercial de microinformà ca, operador/a de
teleassistència, operador/a de sistemes.

CFGS DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB
DESCRIPCIÓ: Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar, DURADA: 2.000h | Dos cursos acadèmics
implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model
emprat i u litzant tecnologies especíﬁques, garan nt l'accés a les dades de TITULACIÓ: Tècnic/a superior en desenvolupament d'aplicacions web
forma segura i complint els criteris d'accessibilitat, usabilitat i qualitat
exigides en els estàndards establerts.
CONTINGUTS: Sistemes informà cs, bases de dades, programació, SORTIDES PROFESSIONALS: Programador/a web, programador/a
llenguatges de marques i sistemes de ges ó d'informació, entorns de mul mèdia, desenvolupador/a d'aplicacions web.
desenvolupament, desenvolupament web en entorn client,
desenvolupament web en entorn servidor, desplegament d'aplicacions
web, disseny d'inter cies web, formació i orientació laboral, empresa i
inicia va emprenedora, projecte de desenvolupament d'aplicacions web,
formació en centres de treball.

Centres educa us i empreses

19

Centres educatius
CENTRE TÈCNIC D'AUTOMOCIÓ
OFERTA FORMATIVA
PFI Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informà cs

DADES DEL CENTRE

)
*

INS OLIVAR GRAN PFI-PTT
OFERTA FORMATIVA
PFI Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informà cs

SEGUEIX-NOS

972 505 498
cta@escolatecnicagirona.com
Pol. Clos de ﬁres C/ Garrigàs,
nau nº1 17600 Figueres

Escola Tecnica Girona i CTA

www.escolatecnicagirona.com

Escola Tecnica Girona

DADES DEL CENTRE

)
*

Cta_escola
ETGRacing

SEGUEIX-NOS

972 511 296
b7960007@xtec.cat
Ronda Sud nº3
17600 Figueres

insolivargran
ins_olivar_gran

www.olivargran.cat

INS CENDRASSOS
OFERTA FORMATIVA
CFGM Sistemes microinformà cs i xarxes
CFGS Desenvolupament d'aplicacions web

SEGUEIX-NOS

DADES DEL CENTRE

)
*

972 507 908
b7005649@xtec.cat
C/Arquitecte Pelai Mar nez, 1
17600 Figueres

ins tutcendrassos
inscendrassos
Cendrassos

www.cendrassos.net

Empreses
APLIEMPORDÀ
PRESENTACIÓ
Som una empresa especialitzada en el desenvolupament de so ware
per a pimes i grans empreses.

DADES DE L’EMPRESA

PRESENTACIÓ

DADES DE L’EMPRESA

)
*

SEGUEIX-NOS

606 820 429
david@apliemporda.net
C/Dels Fossos nº 10 Baixos
17600 Figueres
www.apliemporda.net

apliemporda

BIG SAFEBOX DATA
Som el primer DataCenter per a clients de QNAP i ens dediquem a la
venda i reparacions de material informà c, així com també al servei
I+D, assessorament informà c, data center (núvol).

)
*

EWAMFY
PRESENTACIÓ
L'equip de Ewamfy treballem per fer realitat els vostres projectes
digitals. Ens dediquem al disseny i aplicacions web, bo gues online,
SEO i xarxes socials.

DADES DE L’EMPRESA

PRESENTACIÓ

DADES DE L’EMPRESA

)
*

LOLA DIGITAL
Aprèn a dissenyar de manera fàcil, diver da i ràpida pel teu projecte.
Classes 100% pràc ques, masterclass en directe, recolzament en
Facebook i plan lles ja llestes.

)
*

SEGUEIX-NOS

972 284 211 | 872 591 342
info@bsbdata.com
Fages de climent 36. oﬁcina 1.4
17600 Figueres
www.bsbdata.com

Big SAFEBOX Data
BSBData
bigsafeboxdata
BSB Data

654 438 945
info@ewamfy.com
Fages de Climent 40, Bloc C,
4t 3a 17600 Figueres
www.ewamfy.com

SEGUEIX-NOS

972 284 211 | 872 591 342
info@bsbdata.com
Fages de Climent 36,
Oﬁcina 1.4 17600 Figueres
www.lolga-digital.com

Lola Digital
lolgadigitalCM
loladigital_
loladigital_
Lola Digital

OFI CONTROL
PRESENTACIÓ
Som una empresa de serveis professionals amb més de 40 anys
d'experiència dedicats a l'equipament de l'oﬁcina, el comerç i
hostaleria, amb clients tant al sector públic com privat.

DADES DE L’EMPRESA

)
*

SISO STUDIO
PRESENTACIÓ
Som una agència de publicitat, marke ng i comunicació digital
centrada en oferir serveis tecnològics crea us d'alta qualitat,
potenciant conceptes com: crea vitat, simplicitat i funcionalitat.

DADES DE L’EMPRESA

)
*

TAAF
PRESENTACIÓ
Oferim la possibilitat de disposar de solucions TAAF en la seva versió
Cloud, de manera que no hagis de preocupar-te de servidors ni
seguretat.

)
*

PRESENTACIÓ

)

TI EMPORDÀ
PRESENTACIÓ

sisobosch
sisostudio
sisobosch

SEGUEIX-NOS

972 674 470
info@taaf.es
C/ Sant Pau, 142-144, baixos
17600 Figueres
www.taaf.es

TAAF S.L.
taafsl
taafsl
taafsl

DADES DE L’EMPRESA

*

Som una empresa jove i formada per personal amb experiència en el
sector, sent un proveïdor d'informà ca i un partner tecnològic,
assessorant-te i ajudant-te amb els teus projectes.

oﬁcontrol

SEGUEIX-NOS

617 212 315
info@sisostudio.com
Plaça Major, 3
17469 Vilamalla
www.sisostudio.com

DADES DE L’EMPRESA

TÈCNICS EMPORDÀ
Som una bo ga de material elèctric situada a Castelló d'Empúries.

SEGUEIX-NOS

972 504 010
info@oﬁcontrol.com
Av. de Vilallonga, 70
17600 Figueres
www.oﬁcontrol.com

972 156 213
info@tecnicsemporda.com
Plaça Jaume I, 4
17486 Castelló d'Empúries
www.tecnicsemporda.com

DADES DE L’EMPRESA

)
*

SEGUEIX-NOS

972 549 224
info@ emporda.com
C/ Darnius 1
17759 Capmany
www. emporda.com

Ti Empordà SLU
emporda
TIEMPORDA
TI Empordà

Informàtica i comunicacions

Oferta forma va

“El camí pel teu futur”

Instal·lació i manteniment
Les ac vitats produc ves compreses en aquesta família professional s'agrupen en tres àrees diferenciades: fred i clima tzació, sistemes
d'aïllament i manteniment electromecànic.

Oferta formativa
CFGM MANTENIMENT ELECTROMECÀNIC
DESCRIPCIÓ: Aquests estudis capaciten per muntar i mantenir maquinària i DURADA: 2.000h | Dos cursos acadèmics
equips industrials i línies automa tzades de producció d'acord amb els
reglaments i les normes establertes, seguint els protocols de qualitat, TITULACIÓ: Tècnic/a en manteniment electromecànic
seguretat i prevenció de riscos laborals i respecte ambiental.
CONTINGUTS: Tècniques de fabricació, tècniques d'unió i muntatge,
electricitat i automa smes elèctrics, automa smes pneumà cs i hidràulics,
muntatge i manteniment mecànic, muntatge i manteniment
elèctric/electrònic, muntatge i manteniment de línies automa tzades,
formació i orientació laboral, empresa i inicia va emprenedora, anglès
tècnic, síntesi, formació en centres de treball.

SORTIDES PROFESSIONALS: Mecànic/a de manteniment, muntador/a
industrial, muntador/a d'equips elèctric, muntador/a d'equips electrònics,
mantenidor/a de línia automa tzada, muntador/a de béns d'equip,
muntador/a d'automa smes pneumà cs i hidràulics, instal·lador/a
electricista industrial, electricista de manteniment i reparació d'equips de
control, mesura i precisió.
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Centres educatius
INS NARCÍS MONTURIOL
OFERTA FORMATIVA
CFGM Manteniment electromecànic

SEGUEIX-NOS
DADES DEL CENTRE
972 671 604
insMonturiol
ins_monturiol
* iesmonturiol@xtec.cat
C. del Compositor Joaquim Serra, 30
INSMonturiolFIG
17600 Figueres
INS Monturiol
www.iesmonturiol.net

)

Empreses
COEVA
PRESENTACIÓ
DADES DE L’EMPRESA
T'oferim un equip de professionals altament qualiﬁcats, amb una gran
972 670 323 (Figueres)
experiència en el sector industrial i recolzats per les marques més
Carrer d'Alemanya, 49
reconegudes del mercat; t'acompanyem durant tot el procés de
17600 Figueres
subministrament, programació, integració i post-venda per atendre
C. Raset 160
totes les teves necessitats. Als nostres magatzems disposem de 5.000
17180 Vilablareix
m2 de capacitat i 10.000 referències estocades per garan r el
P.I.
Pla de Baix - C. de França 108
subministrament de la teva comanda en el menor temps possible.
17800 Olot
Amb més de 30 anys d'experiència en el sector, som distribuïdors
www.coevagi.com
d'una gran varietat de productes d'alta qualitat.

)

MECÀNICA PUIG
PRESENTACIÓ
DADES DE L’EMPRESA
Som una empresa familiar fundada l'any 1959, que inicialment vam
972 526 238
començar dedicant-nos només a la mecanització de peces.
info@mecanicapuig.cat
Actualment portem més de 60 anys d'experiència tant en *
C/ LLevant, 53
mecanització com en reparacions i manteniment industrials,
Pol. Ind Pont del Príncep
disposant de maquinària com centres de mecanitzat i torns CNC de 2 i
17469 Vilamalla
3 eixos, rec ﬁcadora, roscadores, maquinària de fer entalles, entre
www.mecanicapuig.cat
d'altres. A dia d'avui seguiment creixent i augmentant el ventall de la
nostra ac vitat.

)

MINERALIA
PRESENTACIÓ
DADES DE L’EMPRESA
A mineralia® ens dediquem a l'extracció i micronització de minerals
972 503 805
com a càrregues, ﬁllers i extenders per a la indústria. La innovació i la
info@mineralia.es
millora con nues ens han conver t en el primer productor de sulfat de *
Crta N-IIa Km 8,3
bari natural de l'Estat, ocupant també les primeres posicions europees
17600 Figueres
com a fabricants de talc, dolomita, quars, caolí, mica i pissarra. Gràcies
a una xarxa comercial present als principals mercats del món, oferim
www.mineralia.es
un servei eﬁcaç per a sa sfer les necessitats de tot pus d'indústries.

)

SEGUEIX-NOS

mineralsgirona
mineralia_group
minerals_

SOLDTEK
PRESENTACIÓ
SEGUEIX-NOS
DADES DE L’EMPRESA
Som un equip de professionals procedents del món de l'enginyeria
soldtek
972 098 796
aplicada a la subcontractació industrial, amb àmplia experiència en el
operacions@soldtek.com
sector. Som especialistes en la ges ó de projectes d'enginyeria, *
Avd. d’Europa, 29
subcontractació, caldereria i Mecano-soldat. Gràcies la nostra
Pol. Ind. Empordà Int.
especialització, coneixement i alta ﬂexibilitat, som capaços d'aportar
17469 Vilamalla
solucions de fabricació a mida de la necessitat de cada client.

)

www.soldtek.com

TALLER CARITG

PRESENTACIÓ
DADES DE L’EMPRESA
Som una empresa que ens dediquem a les preparacions mecàniques i
972 508 918
al mecanitzat industrial des de l'any 1947. Ens dediquem a les
info@tallercaritg.com
reparacions mecàniques -millorant la seva funcionalitat gràcies a *
C/Migdia, 22
diferents pus de maquinàries de les que disposem- i a la mecanització
17600 Figueres
industrial, obtenint peces segons plànol amb gran precisió i a par r de
qualsevol material. La llarga experiència acumulada i l'excel·lent
www.tallercaritg.com
infraestructura tècnica ens permeten donar una ràpida resposta
davant qualsevol pus de problemà ca.

)

Instal·lació i manteniment

Oferta forma va

“El camí pel teu futur”

Sanitat
Contempla un ventall ampli 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.

Oferta formativa
CFGM CURES AUXILIARS D'INFERMERIA
DESCRIPCIÓ: Aquests estudis postobligatoris capaciten per fer cures DURADA: 2.000h | Dos cursos acadèmics
auxiliars d'infermeria, controlar les condicions sanitàries de l'entorn i del
material o l'instrumental sanitari i portar a terme tasques relacionades amb TITULACIÓ: Tècnic/a en cures auxiliars d'infermeria
l'instrumental d'equips de salut bucodental.
CONTINGUTS: Operacions administra ves i documentació sanitària, l'ésser SORTIDES PROFESSIONALS: Tècnic/a auxiliar d'infermeria, atenció primària
humà davant la malal a, benestar dels pacients: necessitats d'higiene, o domiciliària, unitats especials i de salut mental.
repòs i moviment, cures bàsiques d'infermeria aplicades a les necessitats de
l'ésser humà, primers auxilis, higiene del medi hospitalari i neteja de
material, suport psicològic als pacients/clients, educació per a la salut,
tècniques d'ajuda odontologicoestomatològica, relacions en l'equip de
treball, formació i orientació laboral, formació en centres de treball, síntesi.

CFGM FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA
DESCRIPCIÓ: Aquests estudis postobligatoris capaciten per ajudar a DURADA: 2.000h | Dos cursos acadèmics
elaborar i distribuir productes farmacèu cs i aﬁns; vendre productes
parafarmacèu cs i portar a terme tasques administra ves i de control de TITULACIÓ: Tècnic/a en farmàcia i parafarmàcia
magatzem.
CONTINGUTS: Disposició i venda de productes, oﬁcina de farmàcia, SORTIDES PROFESSIONALS: Tècnic/a auxiliar de farmàcia, tècnic/a de
dispensació de productes farmacèu cs, dispensació de productes farmàcia o de magatzem de medicaments, tècnic/a en una farmàcia
parafarmacèu cs, operacions bàsiques de laboratori, formulació magistral, hospitalària o en un establiment de parafarmàcia.
promoció de la salut, primers auxilis, anatomoﬁsiologia i patologia
bàsiques, formació i orientació laboral, empresa i inicia va emprenedora,
anglès tècnic, síntesi, formació en centres de treball.

CFGS DIETÈTICA
DESCRIPCIÓ: Aquests estudis postobligatoris capaciten per elaborar dietes, DURADA: 2.000h | Dos cursos acadèmics
controlar la qualitat de l'alimentació de les persones, analitzar-ne els
comportaments alimentaris i programar i aplicar ac vitats educa ves que TITULACIÓ: Tècnic/a superior en dietè ca
millorin els hàbits d'alimentació de la població.
CONTINGUTS: Organització i ges ó de l'àrea de treball assignada en la SORTIDES PROFESSIONALS: Tècnic/a en dietè ca i nutrició, responsable
unitat/gabinet de dietè ca, alimentació equilibrada, dietoteràpia, control d'alimentació en empreses de servei d'àpats, tècnic/a en higiene dels
alimentari, microbiologia i higiene alimentària, educació sanitària i aliments, consultor/a en alimentació i educador/a sanitari/a.
promoció de la salut, ﬁsiopatologia aplicada a la dietè ca, relacions en
l'equip de treball, formació i orientació laboral, formació en centres de
treball, síntesi.
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INS ALEXANDRE DEULOFEU
OFERTA FORMATIVA
CFGM Cures auxiliars d'infermeria
CFGM Farmàcia i parafarmàcia
CFGS Dietè ca

DADES DEL CENTRE

)
*

972 505 674
b7004438@xtec.cat
Carrer Joaquim Cusí Fortunet, 3
17600 Figueres
www.ins tutalexandredeulofeu.cat

SEGUEIX-NOS

Ins tutalexandredeulofeu
ccﬀdeulofeu

Empreses
ALBERA SALUT
DADES DE L’ENTITAT
PRESENTACIÓ
Albera Salut SLP és una En tat de Base
972 538 587
Associa va que va rebre l'encàrrec del Servei
Carrer Toló, 3, 5
Català de la Salut per a dur a terme la ges ó de
17491 Peralada
l'Àrea Bàsica de Peralada. El nostre equip
www.alberasalut.cat
l'integren una trentena de persones amb un
grau de professionalitat i de resolució
elevadíssim, aplicable en tots els àmbits de
l'assistència primària. Ens mouen les ganes de
millora con nua, i el nostre esperit d'empa a
amb l'usuari ens uneix i ens esperona a oferir un
millor servei cada dia.

)

SEGUEIX-NOS

alberasalut
alberasalut
alberasalut
Albera Salut SLP

FARMÀCIA NÚRIA BECH
PRESENTACIÓ
DADES DE L’EMPRESA
SEGUEIX-NOS
Som una farmàcia rural de l'Alt Empordà,
972 563 336
farmacia.santcliment
situada a la zona de les Alberes, al poble de Sant
nuriabech@cofgi.org
*
Climent Sescebes. La nostra raó de ser són els
C/Espolla 20
nostres pacients i cuidar de la seva salut. És per
17751 Sant Climent Sescebes
això que cada dia centrem els nostres esforços a
www.canalfarmaciaonline.com/
escoltar-te i oferir-te el millor consell per a tu i
farmacia-sant-climent-sescebes/blog
els teus. Esperem que a la nostra farmàcia
puguis trobar tota l'atenció que precises amb un
tracte proper i professional, ajudant-te a gaudir
de la millor salut possible.

)

FARMÀCIA PERALADA
PRESENTACIÓ
DADES DE L’EMPRESA
La Farmàcia Peralada som un establiment
648 156 554 | 972 538 252
sanitari dirigit per professionals farmacèu cs.
farmàcia.peralada@gmail.com
*
Per nosaltres, el més important són les
Avda de la Cons tució, 1
persones. És per això que ens posem al teu
17491 Peralada
servei amb un equip de professionals integrades
per farmacèu ques i tècniques en farmàcia per
dispensar, informar i orientar de la manera més
correcta i més d'acord a les teves necessitats. El
puntal de la nostra farmàcia es l'atenció
farmacèu ca sobre els medicaments i altres
productes prescrits pels professionals sanitaris
del sistema de salut. També incloem accions de
promoció de la salut i de l'autocura, prevenció
de malal es, educació sanitària i seguiment
farmacoterapèu c de les persones.

)

SEGUEIX-NOS

farmacia_peralada

FUNDACIÓ SALUT EMPORDÀ
DADES DE L’ENTITAT
PRESENTACIÓ
La Fundació Salut Empordà, els orígens de la
972 501 400
qual es remunten a l'any 1313, és una en tat
Ronda del Rector Arolas, s/n
sense ànim de lucre. Proveeix serveis de salut a
17600 Figueres
més de 140.000 habitants de l'Alt Empordà i
www.salutemporda.cat
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.

)

SEGUEIX-NOS

Fundació Salut Empordà - FSE
hospitalﬁgueres
HospiFigueres
HospitalFigueres

Sanitat

Oferta forma va

“El camí pel teu futur”

Serveis socioculturals i a la comunitat
Comprèn funcions agrupades en quatre àrees: dinamització d'ac vitats culturals i recrea ves; atenció i integració social; ac vitats
educa ves i de docència de la formació per a l'ocupació; i ac vitats de neteja, assistència domès ca i ges ó de serveis funeraris.

Oferta formativa
CFGM ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA
DESCRIPCIÓ: Aquests estudis capaciten per atendre les persones en situació DURADA: 2.000h | Dos cursos acadèmics
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, TITULACIÓ: Tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència
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.
CONTINGUTS: Organització de l'atenció a les persones en situació de
dependència, destreses socials, caracterís ques i necessitats de les
persones en situació de dependència, atenció i suport psicosocial, suport a
la comunicació, Suport domiciliari, atenció sanitària, atenció higiènica,
teleassistència, primers auxilis, formació i orientació laboral, empresa i
inicia va emprenedora, anglès tècnic, síntesi, formació en centres de
treball.

SORTIDES PROFESSIONALS: Assistent/a de persones en situació de
dependència en ins tucions i/o domicilis, governant/a i subgovernant/a de
persones en situació de dependència en ins tucions, auxiliar responsable
de planta de residències de persones grans i persones, amb discapacitat,
auxiliar d'ajuda a domicili, assistent/a d'atenció domiciliària, treballador/a
familiar, auxiliar d'educació especial, assistent/a personal, teleoperador/a
de teleassistència.

CFGS EDUCACIÓ INFANTIL
DESCRIPCIÓ: Aquests estudis postobligatoris capaciten dissenyar, posar en DURADA: 2.000h | Dos cursos acadèmics
marxa 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 TITULACIÓ: Tècnic/a superior en educació infan l
pedagògica elaborada per un mestre o mestra.
CONTINGUTS: Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social,
didàc ca de l'educació infan l, autonomia personal i salut infan l, joc
infan l i la seva metodologia, expressió i comunicació, desenvolupament
cogni u i motriu, desenvolupament socioafec u, habilitats socials, primers
auxilis, formació i orientació laboral, empresa i inicia va emprenedora,
projecte d'atenció a la infantesa, formació en centres de treball.

SORTIDES PROFESSIONALS: Educador/a infan l en el primer cicle
d'educació infan l, sota la supervisió d'un/a mestre/a, educador/a en
ins tucions i/o en programes especíﬁcs de treball amb infants de 0 a 6 anys
en situació de risc social, educador/a en programes o ac vitats d'oci i temps
lliure infan l: ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educa us,
etc.

CFGS INTEGRACIÓ SOCIAL
DESCRIPCIÓ: Aquests estudis capaciten per programar, organitzar, DURADA: 2.000h | Dos cursos acadèmics
implementar i avaluar les intervencions d'integració social aplicant
estratègies i tècniques especíﬁques, promovent la igualtat d'oportunitats, TITULACIÓ: Tècnic/a superior en integració social
actuant en tot moment amb una ac tud de respecte cap a les persones
des natàries i garan nt la creació d'entorns segurs tant per a les persones
des natàries com per al professional.
CONTINGUTS: Context de la intervenció social, inserció sociolaboral,
atenció a les unitats de convivència, mediació comunitària, suport a la
intervenció educa va, promoció de l'autonomia personal, sistemes
augmenta us i alterna us de comunicació, metodologia de la intervenció
social, primers auxilis, habilitats socials, formació i orientació laboral,
empresa i inicia va emprenedora, projecte d'integració social, formació en
centres de treball.

SORTIDES PROFESSIONALS: Tècnic/a en programes de prevenció i inserció
social, educador/a d'equipaments residencials de pus diversos,
treballador/a familiar, auxiliar de tutela, tècnic/a d'integració social,
educador/a d'educació especial, monitor/a de persones amb discapacitat,
tècnic/a de mobilitat bàsica, mediador/a ocupacional i/o laboral,
mediador/a comunitària, mediador/a intercultural, tècnic/a
d'acompanyament laboral, monitor/a de rehabilitació psicosocial.
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INS RAMON MUNTANER
OFERTA FORMATIVA
CFGM Atenció a persones en situació de
dependència
CFGS Educació infan l
CFGS Integració social

DADES DEL CENTRE

)
*

972 672 559
ies.muntaner@gmail.com
Plaça de l'Ins tut S/N
17600 Figueres
www.iesrm.net

SEGUEIX-NOS

ins tut.ramon.
muntaner.ﬁgueres
iesrm_net
iesrm_net
Ins tut Ramon Muntaner
de Figueres

Empreses
FUNDACIÓ ALTEM
DADES DE L’ENTITAT
PRESENTACIÓ
Som l'en tat de referència per la Generalitat de
972 525 416
Catalunya a la comarca de l'Alt Empordà en * info@fundacioaltem.org
l'atenció a les persones amb discapacitat
Carrer Itàlia, 46
intel·lectual i/o trastorn mental.
17600 Figueres
www.fundacioaltem.org

SEGUEIX-NOS

DADES DE L’ENTITAT
PRESENTACIÓ
L'Associació MIFAS es va fundar l'any 1979, quan un
972 509 735
grup de persones van unir-se per ajuntar esforços i * cteixidor@mifas.com
atendre les demandes i les necessitats de les
C/Pla de l'Estany, 11
persones que tenien una discapacitat sica,
17740 Vilafant
orgànica i/o sensorial. Creada i ges onada per
www.mifas.cat
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.

SEGUEIX-NOS

)

fundacioaltem
Fundació Altem

GRUP MIFAS

)

grupmifas
grupmifas
grupmifas

LLARS D'INFANTS MUNICIPALS DE FIGUERES
DADES DE L’ENTITAT
PRESENTACIÓ
La llar d'infants és la ins tució que correspon al
972 032 200
primer cicle de l'etapa d'educació infan l i acull * educacio@ﬁgueres.org
nens i nenes de 0 a 3 anys. L'objec u principal és
www.ﬁgueres.cat
facilitar el desenvolupament integral dels nens i les
n e n e s , p ro c u ra n t q u e n g u i n s u ﬁ c i e n t s
o p o r t u n i tat s p e r a d e s e nvo lu p ar el més
àmpliament possible les seves capacitats i
col·laborar en la seva educació. Molts pares i mares
desitgen que els seus ﬁlls gaudeixin des de ben aviat
dels avantatges que els ofereix la llar d'infants per
afavorir el seu desenvolupament. A més, esdevé un
espai fonamental a l'hora d'oferir suport als pares i
mares en la seva tasca com a primers educadors, on
es construeix un pont de conﬁança entre pares i
educadors que permet compar r expecta ves i
projectes sobre l'educació dels infants.

)

Serveis socioculturals i a la comunitat
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Transport i manteniment de vehicles
Aeronàu ca, nàu ca, ferrocarril i cable, automoció i conducció de vehicles per carretera són els àmbits de desenvolupament professional
vinculats a aquesta família.

Oferta formativa
PFI AUXILIAR DE REPARACIÓ I MANTENIMENT DE VEHICLES LLEUGERS
DESCRIPCIÓ: Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions auxiliars de DURADA: 1.000h | Un curs acadèmic
manteniment electromecànic i de carrosseria de vehicles lleugers.
TITULACIÓ: Auxiliar de manteniment en electromecànica de vehicles
CONTINGUTS: Mecanització i soldadura, electricitat del vehicle, mecànica del vehicle, SORTIDES PROFESSIONALS: Ajudant en l'àrea de carrosseria, auxiliar de magatzem de
operacions auxiliars de preparació de super cies, projecte integrat, formació bàsica recanvis, ajudant en l'àrea d'electromecànica, operari/a de taller de mecànica ràpida.
en prevenció de riscos laborals, formació pràc ca en empreses, estratègies i eines de
comunicació, entorn social i territorial, estratègies i eines matemà ques,
incorporació al món professional.

CFGM CARROSSERIA
DESCRIPCIÓ: Aquests estudis capaciten per reparar i muntar accessoris del vehicle i DURADA: 2.000h | Dos cursos acadèmics
transformar-ne la carrosseria, el bas dor, la cabina i els equips.
TITULACIÓ: Tècnic/a en carrosseria
CONTINGUTS: Elements amovibles, metàl·lics, sintè cs i ﬁxos; igualació i preparació SORTIDES PROFESSIONALS: Planxista, reparador/a de carrosseries de vehicles,
de super cies; elements estructurals; embelliment de super cies, personalització i instal·lador/a de vidres i muntador/a d'accessoris, pintor/a de carrosseries de
decoració de vehicles; mecanitzat bàsic; formació i orientació laboral; empresa i vehicles.
inicia va emprenedora, anglès; síntesi; formació en centres de treball.

CFGM ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES AUTOMÒBILS
DESCRIPCIÓ: Aquests estudis postobligatoris capaciten per realitzar operacions de DURADA: 2.000h | Dos cursos acadèmics
manteniment, muntatge d'accessoris i transformacions a les àrees de mecànica, TITULACIÓ: Tècnic/a en electromecànica de vehicles automòbils
hidràulica, pneumà ca i electricitat del sector d'automoció.
CONTINGUTS: Motors, sistemes auxiliars del motor, circuits de ﬂuids, suspensió i
direcció, sistemes de transmissió i frenada, sistemes de càrrega i arrencada, circuits
elèctrics auxiliars del vehicle, sistemes de seguretat i confortabilitat, mecanitzat
bàsic, formació i orientació laboral, empresa i inicia va emprenedora, anglès tècnic,
síntesi, formació en centres de treball.

SORTIDES PROFESSIONALS: Reparador/a de sistemes pneumà cs i hidràulics, de
sistemes de transmissió i frens, de sistemes de direcció i suspensió; operari/ària d'itv,
d'empreses dedicades a la fabricació de recanvis; instal·lador/a d'accessoris a
vehicles; electromecànic/a de motocicletes, venedor/a, distribuïdor/a de recanvis i
d'equips.

CFGM MANTENIMENT D'EMBARCACIONS D'ESBARJO
DESCRIPCIÓ: Aquests estudis postobligatoris capaciten per mantenir en bon estat, ús DURADA: 2.000h | Dos cursos acadèmics
i funcionament el casc, les estructures, els elements i els sistemes que conformen les TITULACIÓ: Tècnic/a en manteniment d'embarcacions d'esbarjo
embarcacions d'esbarjo.
CONTINGUTS: Manteniment d'instal·lacions i màquines elèctriques en vaixells i SORTIDES PROFESSIONALS: Mantenidor/a generalista d'embarcacions d'esbarjo.
embarcacions, del sistema de propulsió i equips auxiliars, de sistemes de refrigeració
de clima tzació, de super cies i elements de materials compostos, d'instal·lacions
d'equips electrònics i informà cs, d'aparells, de cobertes de fusta; tractaments
superﬁcials i pintada; adaptació i reparació de mobiliari; mecanització bàsica;
preparació d'embarcacions d'esbarjo per a treballs de manteniment; anglès;
formació i orientació laboral, empresa i inicia va emprenedora, síntesi, formació en
centres de treball.

CFGS AUTOMOCIÓ
DESCRIPCIÓ: Aquests estudis postobligatoris capaciten per organitzar, programar i DURADA: 2.000h | Dos cursos acadèmics
supervisar l'execució de les operacions de manteniment i la seva logís ca en el sector TITULACIÓ: Tècnic/a superior en automoció
d'automoció, amb l'orientació a vehicles industrials diagnos cant avaries en casos
complexos.
CONTINGUTS: Sistemes elèctrics de seguretat i confortabilitat, i de transmissió de SORTIDES PROFESSIONALS: Tècnic/a receptor/a i reparador/a de vehicles, mecànic/a
forces i trens de rodatge, motors tèrmics i els seus sistemes auxiliars, elements de vehicles industrials, encarregat/da de taller o de seccions de vehicles industrials,
amovibles i ﬁxos no estructurals, tractament i recobriment de super cies, estructures taxador/a de vehicles.
dels vehicles, ges ó i logís ca del manteniment de vehicles, tècniques de
comunicació i de relacions, formació i orientació laboral, empresa i inicia va
emprenedora, projecte en automoció, formació en centres de treball.

ESPECIALITZACIÓ EN MANTENIMENT I SEGURETAT EN SISTEMES DE VEHICLES HÍBRIDS I ELÈCTRICS
DURADA: 650h

OBJECTIUS: Aquests cursos d'especialització són un complement per aquells que ja disposen d'un tol d'FP i volen especialitzar-se, en aquest cas , en un
segment de l'automòbil en ple auge, englobant-se en un pla de modernització de la formació professional que busca ampliar la formació. Aquest curs
prepara per l'organització, planiﬁcació, diagnòs c d'averies i supervisió d'operacions de manteniment i la seva logís ca per a vehicles híbrids i elèctrics.
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Centres educatius
CENTRE TÈCNIC D'AUTOMOCIÓ
OFERTA FORMATIVA
PFI Auxiliar de manteniment i reparació de vehicles
lleugers
CFGM Carrosseria
CFGM Electromecànica de vehicles automòbils
CFGS Automoció

DADES DEL CENTRE
972 505 498
* cta@escolatecnicagirona.com

)

SEGUEIX-NOS
Escola Tecnica Girona i CTA
Cta_escola

Pol. Clos de ﬁres C/ Garrigàs,
nau nº1 17600 Figueres

ETGRacing
Escola Tecnica Girona

www.escolatecnicagirona.com

INSTITUT CASTELLÓ D'EMPÚRIES
OFERTA FORMATIVA
CFGM Manteniment d'embarcacions d'esbarjo

DADES DEL CENTRE
972 250 768
* escolanau cacastello@gmail.com
Carrer Rentador, 6
17486 Castelló d'Empúries

)

SEGUEIX-NOS
escolanau cacastello
Escola Nàu ca INS Castelló
d'Empúries

www.inscastellodempuries.cat

INS NARCÍS MONTURIOL
OFERTA FORMATIVA
CFGM Electromecànica de vehicles automòbils
CFGS Automoció
Especialització en manteniment i seguretat en
sistemes de vehicles híbrids i elèctrics

DADES DEL CENTRE
972 671 604
* iesmonturiol@xtec.cat
C. del Compositor Joaquim
Serra, 30 17600 Figueres

)

SEGUEIX-NOS
insMonturiol

www.iesmonturiol.net

ins_monturiol
INSMonturiolFIG
INS Monturiol

Empreses
GARATGE SALA
PRESENTACIÓ
DADES DE L’EMPRESA
Garatge Sala S.A. vàrem iniciar el camí a començaments dels anys
972 502 077
setanta, i des de llavors hem anat ampliant la nostra oferta de vehicles i
Ctra. N-II, km1,5 17771
serveis. Actualment som el concessionari oﬁcial de les marques Fiat,
Sta. Llogaia d'Àlguema
Alfa Romeo, Abarth, Jeep i Fiat Professional, l que ens permet tenir un
www.garatgesala.com
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. La venda de
vehicles és una part molt important del nostre concessionari, com
també ho és el servei tècnic de taller que oferim, en el qual hi aboquem
molt esforços amb la contractació de personal qualiﬁcat, a qui oferim
formació constant, i amb l'equipació de les darreres tecnologies.

)

SEGUEIX-NOS
Garatge Sala
Garatge Sala

NORTEC MARINE
PRESENTACIÓ
DADES DE L’EMPRESA
A Nortec ens dediquem a la instal·lació d'equips electrònics a les
972 257 680 | 696 087 166
embarcacions (pilots automà cs, GPS, sondes, ràdios, etc).

)
*

admin@nortecmarine.es
Port Espor u local 9
17480 Roses

MOLL GREC
PRESENTACIÓ
Som una companyia amb molts anys d'experiència en el sector. Disposem
d'unes instal·lacions equipades amb tota la maquinària necessària per fer
que l'estància de la seva embarcació sigui el més bona i eﬁcaç possible, i
també comptem d'un equip de seguretat i experts especialitzats en cada
àmbit del món nàu c.

DADES DE L’EMPRESA
872 204 775
C/ Ripollès, 20
17486 Castelló d'Empúries
www.mollgrec.com

SEGUEIX-NOS
Moll-Grec-BoatService-Brokerage
mollgrec_nau ca

PRESENTACIÓ
A Oliva Motor Girona ens dediquem a la venda i reparació de vehicles,
especialitzats en BMW. Com a concessionari cer ﬁcat BMW comptem amb
experts formats especialment en vehicles d'aquesta marca. A Oliva Motor
Girona trobaràs una secció dedicada a aquests models, on podràs descobrir
els nostres vehicles i conèixer tots els detalls. També tenim taller mecànic
propi i taller de carrosseria, posant a la teva disposició tota la tecnologia i
experiència en el sector.

DADES DE L’EMPRESA
972 246 263
igali@olivamotorgirona.
* net.bmw.es
C/ de Lingen s/n
17190 Salt
www.olivamotorgirona.
concesionariobmw.es

SEGUEIX-NOS

PRESENTACIÓ
Probrava Group ofereix als seus clients el més complet i eﬁcient tracte, a
través d'una completa oferta de serveis i productes adequats a les seves
necessitats. Una oferta que inclou els millors iots i embarcacions del
mercat i uns serveis exclusius, amb l'objec u que els clients gaudeixin al
màxim dels seus dies de navegació. La nostra empresa ha venut amb
enorme èxit durant els úl ms anys diverses de les marques líders de la
indústria nàu ca mundial a clients de diversos països, i disposa d'una
àmplia xarxa de distribució, un equip humà de gran experiència i una
trajectòria àmpliament reconeguda en el sector nàu c.

DADES DE L’EMPRESA
972 450 877

SEGUEIX-NOS

)

OLIVA MOTOR

)

Oliva Motor Girona
olivamotorgirona
OlivaMotorGirona

PROBRAVA

)
*

probravagroup

info@probrava.com

probravagroup

Ctra Figueres a Roses km 34,3
17486 Castelló d'Empúries

probravagroup

www.probrava.com

Transport i manteniment de vehicles

Oferta forma va

“El camí pel teu futur”

Fusta, moble i suro
Aquestes qualiﬁcacions estan vinculades, principalment, a tasques de serrada i preparació industrial de la fusta i a feines de fusteria i
muntatge de mobles.

Oferta formativa
CFGM FUSTERIA I MOBLE
DESCRIPCIÓ: Aquests estudis postobligatoris capaciten per fabricar DURADA: 2.000h | Dos cursos acadèmics
elements de fusteria i mobles, realitzant els processos de mecanitzat,
muntatge, acabat, emmagatzematge i expedició de productes, complint les TITULACIÓ: Tècnic/a en fusteria i moble
especiﬁcacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.
CONTINGUTS: Materials en fusteria i moble, solucions construc ves,
operacions bàsiques en fusteria, operacions bàsiques en mobiliari, control
de magatzem, documentació tècnica, mecanització de fusta i derivats,
mecanització per control numèric en fusteria i moble, muntatge de fusteria i
moble, acabats en fusteria i moble, formació i orientació laboral, empresa i
inicia va emprenedora, anglès tècnic, síntesi, formació en centres de
treball.

SORTIDES PROFESSIONALS: Operador/a de màquines ﬁxes per fabricar
productes de fusta, operador/a de premses, operador/a de banc d'armar,
muntador/a acoblador/a d'elements de fusteria, envernissador/a i
lacador/a, responsable de secció d'acabats.

CFGS DISSENY I MOBLAMENT
DESCRIPCIÓ: Aquests estudis capaciten per dissenyar mobles i elements de DURADA: 2.000h | Dos cursos acadèmics
fusteria, ges onar la seva producció i instal·lació, i par cipar en el
manteniment dels sistemes de qualitat, de protecció mediambiental i de TITULACIÓ: Tècnic/a superior en disseny i moblament
prevenció de riscos laborals.
CONTINGUTS: Representació en fusteria i mobiliari, proto ps en fusteria i
moble, desenvolupament de producte en fusteria i moble, automa tzació
en fusteria i moble, instal·lacions de fusteria i mobiliari, disseny d'interiors
en fusteria i moble, ges ó de la producció en fusteria i moble, processos en
indústries de fusteria i moble, fabricació en fusteria i moble, formació i
orientació laboral, empresa i inicia va emprenedora, anglès tècnic,
projecte de disseny i moblament, formació en centres de treball.

SORTIDES PROFESSIONALS: Dibuixant projec sta de mobles, tècnic/a en
desenvolupament de productes de fusteria i mobles, projec sta de fusteria
i moble, gerent d'empreses de fusta i moble i altres manufactures, tècnic/a
de control de qualitat en indústries de fusta i suro, encarregat/da d'oﬁcina
tècnica, cap de fabricació, controlador/a de producció, cap de secció, cap
d'equip.
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INS JOSEP BRUGULAT
OFERTA FORMATIVA
CFGM Fusteria i moble
CFGS Disseny i moblament

DADES DEL CENTRE

)
*

SEGUEIX-NOS

972 571 431
info@insbrugulat.cat
Carretera Figueroles, 19
17820 Banyoles
www.insbrugulat.cat

insbrugulat
insbrugulat
insbrugulat

Empreses
FUSTERIA CANO
DADES DE L’EMPRESA
SEGUEIX-NOS
PRESENTACIÓ
fusteria_ebenisteria
Som una empresa familiar amb més de 30 anys
972 671 831
_cano
d'experiència en el sector de la fusta dedicats a la
info@fusteriacano.com
*
fabricació i col·locació de tot pus de mobiliari a mida.
Carrer Grècia, 52 Pol Ind
Disposem de tot pus de maquinària especíﬁca que
Clos de Fires 17600 FIGUERES
ens permet treballar fusta massissa i tot pus de
www.fusteriacano.com
taulells derivats, així com un espai showroom on
mostrem producte propi i des nem a l'atenció
personalitzada. El nostre equip mul disciplinari és la
columna vertebral que ens permet oferir un servei
integral (360º). Estem compromesos amb la ges ó
forestal sostenible. El nostre objec u és que tot
l'equip conegui i comparteixi el compromís de
l'empresa amb el medi ambient, aconseguint així que
els nostres processos siguin circuits respectuosos amb
la nostra matèria primera: la fusta.

)

FUSTERIA LLADÓ
DADES DE L’EMPRESA
SEGUEIX-NOS
PRESENTACIÓ
Fusteria Lladó, fundada el 1958, és una empresa
972 525 168
Fusteria Lladó
familiar de 3 generacions de fusters dedicada a la * fusterialladosl@borrassa.net
fusteriallado
fusteria i ebenisteria. Des de la tradició ﬁns a les noves
Travessera de Mar, 5
tecnologies. Per tal de millorar en la nostra feina ens
17770 BORRASSÀ
agrada incorporar noves eines de treball combinant
www.fusteriallado.cat
amb la tradició de l'ebenisteria. Treballem la fusta per
a interior i exterior. Mobiliari, cuines, paviments,
elements decora us, portes, tarimes, reves ments,
façanes, etc. Especialistes en ﬁnestres i altres
obertures a mida, amb fusta i mixtes amb metalls.

)

Fusta, moble i suro

Oferta forma va

“El camí pel teu futur”

Altres formacions
SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

SOC

Servei d’Ocupació
de Catalunya

Generalitat
de Catalunya

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya és un organisme autònom de naturalesa pública i de
caràcter administra u adscrit al departament de la Generalitat que té assignades les
competències en matèria d'ocupació. Oferim diverses formacions: en el marc del FOAP, d'alt
nivell, Dual, singulars, forma i insereix, i CIFO, entre d'altres. Volem destacar també el
programa de garan a juvenil i un recull de tots els projectes dins d'aquest àmbit que s'estan
duent a terme a la comarca, així com les convocatòries de mobilitat internacional que oferim i
ges onem des del SOC, com l'EURODISSEA i el TLN mobilitat, i d'altres convocatòries que
afavoreixen la contractació de joves, entre d'altres projectes.

)

El CFA Maria Verdaguer és un centre públic del Dpt d'Educació obert a tota la població adulta
interessada a formar-se. Oferim: formació instrumental; Educació Secundària Obligatòria;
ensenyaments COMPETIC; llengües catalana, castellana, anglesa i francesa; preparació per a
proves d'accés a grau superior i a la universitat.

)

900 800 046
Carrer Anicet de Pagès, 10
17600 Figueres
www.serveiocupació.gencat.cat
Departament d'Empresa i treball
Ocupaciocat
Ocupaciocat
Treball. Generalitat de Catalunya

CFA MARIA VERDAGUER
*

972 673 069
b7007178@xtec.cat
Carrer Avinyonet, 38
17600 Figueres
h p://agora.xtec.cat/
cfamariaverdaguer
CFA Maria Verdaguer
cfamariaverdaguer

ESCOLA DE NOVES OPORTUNITATS
Som una en tat forma va especialitzada en impulsar actuacions educa ves i )
professionalitzadores per adolescents, joves i no tan joves que, per la seva situació personal i *
de recorregut, necessiten una alterna va a l'ensenyament reglat, guiats i acompanyats
sempre pels orientadors i l'equip pedagògic. Coneix les nostres formacions: Unió
d'escolarització compar da amb branques professionalitzadores (adreçada a joves entre 14 i
16 anys en risc d'abandonament escolar), enﬁla't (per a joves majors de 16 i menors de 18, per
treure's l'ESO mentre cursen simultàniament una formació professionalitzadora), programa
integral de qualiﬁcació i ocupació (en col·laboració amb la Cambra de Comerç de Girona,
dirigit a joves entre 16 i 29 anys que es troben a l'atur o inac us i inscrits a Garan a Juvenil).

972 525 556 | 683 474 396
escola@eno.com
Carrer Doctor Ferran, 1 baix
17600 Figueres
www.escolanovesoportunitats.com
Escola noves oportunitats AFPAE
@escolanovesoportunitats

CREU ROJA
L'Àrea d'Ocupació de la Creu Roja teixeix aliances de col·laboració amb empreses de diversos )
sectors empresarials per tal de promoure l'accés al mercat laboral de les persones en situació *
d'atur. Aquestes aliances fan possible que cada any apropem a la feina a més de 100 joves en
diferents sectors professionals. En aquesta segona edició tornem a ser presents al Saló oferint,
d'una banda, els coneixements que poden adquirir-se a través de les nostres inicia ves
d'inserció laboral i, d'altra banda donant a conèixer els perﬁls professionals més demandats a
Creu Roja. Vine a conèixer el Repte Social Empresarial de la Creu Roja a Figueres. T'esperem.

972 501 799
marc.teixidor@creuroja.org
Carrer Albert Cotó, 1
17600 FIGUERES
www.creuroja.org
CreuRojaCatalunya
creurojacat
Creu Roja Catalunya
Cruz Roja Cataluña

CENTRE DE NOVES OPORTUNITATS
Start! Noves Oportunitats és un programa totalment gratuït (subvencionat) d'orientació )
laboral i forma u de SOC de la Generalitat de Catalunya, que està emmarcat dins la Garan a *
Juvenil, i es desenvolupa de la mà de la UTE formada per la Fundació Oscobe i la Fundació
Intermedia. Es dirigeix a joves de 16 a 24 anys i es centra en una metodologia d'actuació
integral basada en el treball per projectes, vivencial i ﬂexible. Oferim les següents modalitats
forma ves: Programa de formació i inserció, suport al sistema educa u, descoberta i
aprenentatge de llengües, introducció als oﬁcis, formació a mida (FAM) + pràc ques,
cer ﬁcats de professionalitat, formació professional Dual, keepworking.

972 299 528
cnogirona@oscobe.com
Carrer Torres i Bages, 25, Baixos
17600 Figueres
www.startnovesoportunitats.cat
startnovesoportunitats
cnogironastart

SERSA GRUP COOPERATIU
SERSA SCCL neix a Girona l'any 1987 per a la prestació de Serveis Socials d'atenció a les )
persones i la comunitat. A par r del 1898 hem anat obrint noves delegacions per a respondre *
a les demandes del mercat laboral i dels serveis i, el mateix any, es crea una estructura
especialitzada en formació, concretament en l'ensenyament teoricopràc c pel treball sociosanitari i geriàtric: SERSA FORMACIÓ. Oferim diferents cursos de formació ocupacional
sociosanitària, adreçats a persones majors de 16 anys en situació d'atur; i de formació
con nua, dirigits a persones en ac u al món laboral. Coneix la nostra oferta forma va: CP
Atenció sociosanitària a persones dependents en ins tucions socials; Càpsules forma ves –
Formació con nua pel treballador/a.

972 969 265
anna@sersaonline.com
Carrer Borrassà, 13
17600 Figueres
www.sersaonline.com
SERSASCCL
sersa_sccl

INSTITUT DE CASTELLÓ D'EMPÚRIES PFI-PTT
Oferim el PFI Auxiliar de vivers i jardins, estudis que capaciten per dur a terme tasques )
auxiliars en cul us, en producció de planta en hivernacles o en centres de jardineria, *
col·laborant en la preparació del terreny i en la implantació i manteniment de jardins, parcs i
zones verdes, així com rebre i condicionar ﬂors i plantes. Aquests estudis permeten adquirir el
CP Ac vitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria. Sor des professionals: peó
agropecuari, en hor cultura, fruc cultura, cul us herbacis, cul us de ﬂor tallada, jardineria,
viver, centres de jardineria, camps espor us, ﬂoristeria, auxiliar de ﬂoristeria, de magatzem de
ﬂors.

Altres formacions

972 456 817
b7960042@xtec.cat
Comercial Alberes, 45
17487 Empuriabrava
h p://p castellodempuries.blogspot.com/
p castellodempuries
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CONSELL COMARCAL
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Generalitat
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Departamanet d’Educació
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