Formació
Professional
El futur a les teves mans

ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE
GRAU SUPERIOR
 Curs

d’Accés a Cicles Formatius
de Grau Superior (CAS)

ÀREA D’HOSTALERIA I TURISME

PORTES OBERTES
Dissabte 14 d’abril
de 10:00 a 13:30 h

Dijous 3 de maig
a les 19:00 h. Saló d’Actes

Connecta’t a l’FP

Dijous 24 de maig
a les 19:00 h. Saló d’Actes

Inscriu-t’hi!
www.formacioprofessional.com

C ICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

 Hostaleria (Serveis en restauració /
Cuina i Gastronomia)
CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR



Direcció de cuina
d’allotjaments turístics

 Gestió

C URSOS D’ESPECIALITZACIÓ

Alta cuina
Pastisseria
 Sommelier



ÀREA D’EMPRESA,
SOCIAL I ESPORTIVA
CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

 Conducció

d’Activitats Fisicoesportives
en el Medi Natural (CAFEMN)

ENSENYAMENT D’ESPORTS

 F
 utbol,

1r i 2n nivell

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

 A
 nimació d’Activitats

Físiques i Esportives (AAFE)

 A
 nimació d’Activitats

Físiques i Esportives (AAFE)

Perfil Socioesportiu
Perfil Fitness

 I ntegració
 P
 ublicitat

social
i Màrqueting

ÀREA D’AUDIOVISUALS
CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

 A
 nimacions

Carrasco i Formiguera, 32 • 08017 Barcelona
93 602 30 29 • 93 602 30 38 • 93 602 30 39 • 93 602 30 49

fp.santignasi@fje.edu

www.santignasi.fje.edu

3D, jocs i entorns interactius
captació i tractament d’imatge
 Producció d’audiovisuals i espectacles
 Realització de projectes d’audiovisuals
i espectacles
 Il·luminació,

CICLE FORMATIU DE
GRAU MITJÀ
D’HOSTALERIA
I CICLES FORMATIUS
DE GRAU SUPERIOR
1 Omplir el document
de preinscripció oficial
a la secretaria del centre,
en el període establert pel
Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya
Període de preinscripció oficial:
Pendent de publicació per part del
Departament d’Ensenyament de la
Genenralitat de Catalunya

CICLE FORMATIU DE
GRAU MITJÀ CAFEMN

ENSENYAMENT
D’ESPORTS

(CONDUCCIÓ D’ACTIVITATS
FISICOESPORTIVES EN EL MEDI
NATURAL)

FUTBOL

1 Omplir el document de
sol·licitud d’admissió a la
secretaria del centre.
Període d’inscripció obert

2 Lliurar a la secretaria
del centre la següent
documentació:
• Fotocòpia DNI, NIE
o passaport
• Targeta sanitària individual
2 Adjuntar a la preinscripció
• Títol de l’ESO o prova
oficial la següent
d’accés a Grau mitjà
documentació:
• 1 fotografia
• En el cas de menors d’edat
• Fotocòpia DNI, NIE o passaport
cal presentar el llibre
• Targeta sanitària individual
de família i el DNI dels
• Fitxa de dades personals
pares
• Per accedir a CFGM: nota mitjana
fins a 3r d’ESO, Prova d’accés a
GM o certificat de superació
del CAM
• Per accedir a CFGS: notes finals
de Batxillerat, Prova d’accés GS,
certificat de superació del CAS
o titulació de GM
• En el cas de menors d’edat cal
presentar el llibre de família
i el DNI dels pares

1 Omplir el document de
sol·licitud d’admissió a la
secretaria del centre.
Període d’inscripció obert

CURS D’ACCÉS A
CICLES FORMATIUS
DE GRAU SUPERIOR

CURSOS
D’ESPECIALITZACIÓ

1 Omplir el document de
sol·licitud d’admissió a la
secretaria del centre.
Període d’inscripció obert

1 Omplir el document de
sol·licitud d’admissió a la
secretaria del centre.
Període d’inscripció obert

CAS

2 Lliurar a la secretaria
2 Lliurar a la secretaria
del centre la següent
del centre la següent
documentació:
documentació:
• Fotocòpia DNI, NIE
• Fotocòpia DNI, NIE
o passaport
o passaport
• Targeta sanitària individual
• Targeta sanitària individual
• Títol de l’ESO o prova
• 1 fotografia
d’accés a Grau mitjà
• Títol de tècnic/a de
• 1 fotografia
Grau Mitjà
• En el cas de menors d’edat
• En el cas de menors
cal presentar el llibre de família
d’edat cal presentar
i el DNI dels pares
el llibre de família
i el DNI dels pares
3 Certificat de superació
de la prova específica
El Departament
d’Ensenyament convoca les
proves específiques per
ensenyaments esportius.
Per més informació:
www.gencat.cat

2 Lliurar a la secretaria
del centre el dossier de
candidatura:
• Fotocòpia DNI, NIE
o passaport
• Targeta sanitària individual
• 1 fotografia
• Certificats o diplomes
de formació
• Currículum i carta de
motivació
• Certificat laboral (si escau)
• En el cas de menors d’edat
cal presentar el llibre
de família i el DNI dels pares
3 Mantenir una entrevista
personal amb el
responsable del programa

CURS 2018-19

* La resolució per a la preinscripció del curs 2017-2018 es troba en tràmit de publicació al DOGC.

Inscriu-t’hi!

www.formacioprofessional.com

