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METODOLOGIA

A La Salle Gràcia, depenent dels estudis, apliquem una metodologia innovadora d’aprenentatge o una altra:

LEARNING BY DOING

És un model d’aprenentatge basat en l’experiència (s’aprèn
fent) on els continguts teòrics ocupen el 25% de les classes
aproximadament deixant un 75% per fer exercicis, pràctiques, treballs, debats, simulacions, gamificacions, role playing, treballs per projectes i reptes... de forma cooperativa i
col·laborativa.

FLIPPED LEARNING

És un model d’aprenentatge basat en l’experiència i la vídeo
formació (aprenentatge invertit) on els continguts teòrics els
rebran els alumnes en microcàpsules de vídeo d’uns 10 minuts a casa seva deixant temps a l’aula per a l’autoavaluació
dels conceptes, el reforç explicatiu del professor o professora i el treball per projectes d’una forma col·laborativa. A La
Salle considerem aquest model l’evolució natural del learning
by doing.

REQUISITS D’ACCÉS

Per poder accedir a qualsevol dels cicles formatius has de
complir un d’aquests requisits:
• Títol de batxillerat o COU
• Títol de grau mitjà o FP2
• Prova d’accés a grau superior o a universitat
• Títol de tècnic superior o universitari
• Homologació de qualsevol de les anteriors opcions

PROGRAMA DE BEQUES

A La Salle les persones estan per sobre de tot i el nostre
programa de beques permet que els joves amb els coneixements i competències necessàries puguin estudiar amb nosaltres, independentment de la seva situació econòmica, familiar, procedència geogràfica i cultural.
El nostre objectiu és que tots els candidats que desitgin estudiar a La Salle i que compleixin els requisits d’accés, puguin
accedir a la nostra formació professional.
Per aquest motiu, cada expedient i sol·licitud s’analitza de
manera individualitzada.
Com a mitjana, un 60% dels estudiants de grau superior de La
Salle Gràcia es beneficien, anualment, de les beques atorgades per La Salle.

BEQUES PER A NOUS ALUMNES
1. Mèrits acadèmics
2. Escoles La Salle
3. Pagament al comptat
4. Unitats formatives convalidades
5. Família nombrosa o monoparental
6. Transport

Learning by doing

Flipped learning

Aquests models d’aprenentatge s’adapten a les característiques de cada alumne, proporcionant una atenció individualitzada i millorant el seu rendiment acadèmic.

COM SOL·LICITAR LA TEVA BECA?

Per analitzar la teva sol·licitud és necessari contactar amb el
coordinador dels cicles formatius:
ciclesformatius@gracia.lasalle.cat
i acreditar documentalment les beques a què us acollireu.

Cicles formatius
de grau superior

Gràcia

QUE POTS CURSAR A LA SALLE GRÀCIA

• Administració i finances
• Administració de sistemes informàtics en xarxa
• Comerç internacional
• Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
• Desenvolupament d’aplicacions web
• Educació infantil
• Integració social
• Màrqueting i gestió de vendes
• Màrqueting i publicitat
• Projectes d’edificació

Llegenda de modalitats d’estudi:

Presencial

Semipresencial

DUAL

Online

Cicles
formatius
de grau
superior

Programa acadèmic

Administració
i finances AF
Vols ser...

auditor de comptes?
T’agradaria portar...
la comptabilitat, els
recursos humans, i
l’administració d’una
empresa?
Et motiva
gestionar...

les finances
empresarials?
Que tal se’t dona...

l’atenció al client,
la fiscalitat, la
comunicació, el
business english…?

Mòduls professionals

El títol en administració i finances ofereix la competència per organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els
processos comercials, laborals comptables, fiscals i financers de
una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els
protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes
de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.
Un titulat o titulada en administració i finances pot treballar en empreses com a:
• Administratiu o administrativa d’assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories.
• Administratiu o administrativa comptable.

• Administratiu o administrativa de recursos humans.
• Administratiu financer o administrativa financera

• Administratiu o administrativa de banca i assegurances.

Comunicació i atenció al client

Gestió de la documentació
jurídica i empresarial

Atenció al client
Gestió documental arxiu i registre
Organització de la documentació jurídica i empresarial
Contractació empresarial
Tramitació davant de les Administracions Públiques
Patrimoni i metodologia comptable

Procés integral de l’activitat comercial

Fiscalitat empresarial
Gestió administrativa de les operacions de compravenda i de tresoreria
Registre comptable i comptes anuals

Recursos humans i responsabilitat
social corporativa

Processos administratius de recursos humans
Reclutament i desenvolupament professional
Tecnologia i comunicacions digitals, i processament de dades

• Administratiu o administrativa de l’administració pública.

Ofimàtica i procés de la informació

Tractament avançat, arxiu i presentació de la informació escrita

• Administratiu o administrativa de logística.

Anglès

Anglès tècnic

• Responsable d’atenció al client.

Gestió de recursos humans

• Administratiu o administrativa d’oficina i comercial.
• Tècnic o tècnica en gestió de cobrament.
Entre d’altres

Gestió financera

• Comerç internacional

• Màrqueting i publicitat

• Hores a l’aula 1650

• Hores de formació en centres de treball 350

Procés de contractació
Retribucions, nòmines i obligacions oficials
Productes del mercat financer i d’assegurances
Fonts de finançament i selecció d’inversions
Comptabilitat financera, fiscalitat i auditoria

• Màrqueting i gestió de vendes

El cicle comprèn 2000 hores
distribuïdes en dos cursos:

Gestió de base de dades, disseny de fulls de càlcul i integració d’aplicacions

Anàlisi i previsió financeres

ALTRES ESTUDIS

Gràcia

Unitats formatives
Processos de comunicació oral i escrita a l’empresa

PRESENTACIÓ

DURADA

Gràcia

Comptabilitat i fiscalitat

HORARI LECTIU

• Primer curs acadèmic: de
8:00 hores a 14:00 hores

• Segon curs acadèmic: de
15:00 hores a 20:00 hores

Comptabilitat de costos
Anàlisi econòmic, patrimonial i financer
Planificació de l’aprovisionament

Gestió logística i comercial

Selecció i control de proveïdors

Simulació empresarial

Simulació empresarial

Formació i orientació laboral
Projecte d’administració i finances

Operativa i control de la cadena logística
Incorporació al treball
Prevenció de riscos laborals
Projecte d’administració i finances
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formatius
de grau
superior

Administració de
sistemes informàtics
en xarxa ASIX
Vols ser...

responsable de
les estratègies
i actuacions
informàtiques d’una
empresa?
T’agradaria
gestionar...

equips informàtics
(client/servidor),
dissenyar xarxes
de dades, mantenir
sistemes d’informació
empresarials,
implantar serveis
d’alta disponibilitat?
Et motiva...

elaborar plans de
seguretat informàtica
i ser responsable de
l’organització dels
serveis d’Internet
(cloud services, big
data systems…)?
Que tal se’t dona...

dissenyar i mantenir
portals web,
automatitzar tasques,
implementar centres
de processament de
dades (CPD)...?

Gràcia

PRESENTACIÓ

Programa acadèmic
Mòduls professionals

Implantació de sistemes operatius

Aquesta titulació et permet crear, administrar i mantenir tots els
sistemes informàtics d’una empresa: Sistemes operatius client,
bases de dades empresarials, xarxes empresarials cablejades i
sense fils, servidors i serveis (Internet, Mail, Streaming, Chat, etc.),
fer programes d’automatització de tasques, crear i mantenir pàgines web, dissenyar e implementar centres de processament de
dades o mantenir la seguretat i fiabilitat del sistema enfront atacs
de hackers, entre d’altres.

Gestió de bases de dades

• Tècnic o tècnica superior en administració de sistemes.

Llenguatges de marques i sistemes
de gestió d’informació

Un titulat o titulada en administració de sistemes informàtics en
xarxa pot treballar en empreses com a:
• Responsable de la seguretat informàtica.
• Expert o experta en serveis d’Internet.

Programació bàsica

• Responsable en serveis de comunicacions i xarxes.

Fonaments de maquinari

• Responsable d’Informàtica Nivell I, II i III.

Administració de sistemes operatius

• Personal de recolçament i suport tècnic.

Planificació i administració de xarxes

• Tècnic o tècnica en entorns web.

• Responsable en serveis de Missatgeria Electrònica, Streaming,
Chat...
• Tècnic o tècnica en teleassistència.

• Tècnic o tècnica en administració de base de dades.
Entre d’altres

ALTRES ESTUDIS

• Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
• Desenvolupament d’aplicacions web

DURADA

HORARI LECTIU

• Hores a l’aula 1683

• Segon curs acadèmic:
de 15 a 20 hores

El cicle comprèn 2000 hores
distribuïdes en dos cursos:
• Hores de formació en centres de treball 317

• Primer curs acadèmic:
de 8 a 14 hores

Serveis de xarxa i Internet

Implantació d’aplicacions web
Administració de sistemes gestors
de bases de dades
Seguretat i alta disponibilitat

Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Projecte

Unitats formatives
Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic
Gestió de la informació i de recursos en una xarxa
Implantació de programari específic
Seguretat, rendiment i recursos
Introducció a les bases de dades
Llenguatges SQL: DML i DDL
Assegurament de la informació
Programació estructurada
Disseny Modular
Fonaments de gestió de fitxers
Programació amb XML
Àmbits d’aplicació de l’XML
Sistemes de gestió d’informació empresarial
Arquitectura de sistemes
Instal·lació, configuració i recuperació de programari
Implantació i manteniment de CPD
Administració avançada de sistemes operatius
Automatització de tasques i llenguatges de guions
Introducció a les xarxes.
Administració de dispositius de xarxa
Administració avançada de xarxes
Serveis de noms i configuració automàtica
Serveis Web i de transferència de fitxers
Correu electrònic i missatgeria
Serveis d’àudio I vídeo
Llenguatges de guions de servidor
Implantació de gestors de continguts
Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental
Instal·lació i ajustament de SGBD corporatiu
Seguretat física, lògica i legislació
Seguretat activa i accés remot
Tallafocs i servidors intermediaris
Alta disponibilitat
Incorporació al treball
Prevenció de riscos laborals
Empresa i iniciativa emprenedora

Projecte d'administració de sistemes informàtics en xarxa
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Comerç
internacional CI
Vols ser...

responsable logístic?
T’agradaria portar...

temes d’importació i
exportació, transitaris
i l’administració
del departament
internacional d’una
empresa?
Et motiva
gestionar...

compres i vendes
internacionals?
Que tal se’t dona...

responsabilitzar-te de
duanes i transport,
el màrqueting
internacional, la
comunicació, el
business english…?

PRESENTACIÓ

La competència general d’aquest cicle formatiu superior consisteix
en planificar i gestionar els processos d’importació/exportació i introducció/expedició de mercaderies, aplicant la legislació vigent,
en el marc dels objectius i els procediments establerts.
Un titulat o titulada en comerç internacional podrà treballar en empreses com a:
• Tècnic o tècnica en comerç exterior.
• Tècnic o tècnica d’operacions exteriors d’entitats financeres i asseguradores.
• Tècnic o tècnica en administració de comerç internacional.
• Assistent o assistenta i adjunt o adjunta de comerç internacional.
• Tècnic o tècnica de màrqueting i màrqueting digital internacional.
• Tècnic o tècnica de venda internacional.
• Assistent o assistenta al departament d’operacions comercials
internacionals.
• Transitari o transitària.
• Consignatari o consignatària de vaixells.
• Operador logístic o operadora logística i tècnic o tècnica en logística inversa.
• Tècnic o tècnica en logística del transport i cap de magatzems.
• Coordinador logístic o coordinadora logística.
Entre d’altres

ALTRES ESTUDIS

• Administració i finances
• Màrqueting i publicitat
• Màrqueting i gestió de vendes

Programa acadèmic
Mòduls professionals
Gestió administrativa del comerç internacional

Finançament internacional
Mitjans de pagament internacionals
Gestió econòmica i financera de l’empresa
Transport internacional de mercaderies
Logística d’emmagatzematge

Planificació i administració de xarxes

Màrqueting internacional
Sistema d’informació de mercats
Negociació internacional

DURADA

HORARI LECTIU

• Hores a l’aula 1650

• Segon curs acadèmic:
de 15 a 20 hores

El cicle comprèn 2000 hores
distribuïdes en dos cursos:
• Hores de formació en
centres de treball 350

Gràcia

• Primer curs acadèmic:
de 8 a 14 hores

Comerç digital internacional
Formació i orientació laboral
Anglès
Segona llengua estrangera
Formació i orientació laboral
Projecte de comerç internacional

Unitats formatives
Organismes i normes internacionals
Intercanvis intracomunitaris
Operacions amb països tercers
Gestió duanera
Instruments per a la gestió de riscos de canvi
Finançament del comerç exterior
Instruments financers de suport a l’exportació
Selecció i gestió de mitjans de pagament simples
Selecció i gestió de mitjans de pagament documentaris
Emprenedoria, creació d’empresa, i inversió i finançament
Operativa de compravenda i tresoreria
Comptabilitat i fiscalitat empresarial
Transport internacional terrestre: carretera i ferrocarril
Transport internacional marítim i aeri
Marc legal i règims d’emmagatzematge en el comerç nacional internacional
Organització dels espais i del procés d’emmagatzematge
Gestió i supervisió d’estocs
Introducció a les xarxes.
Administració de dispositius de xarxa
Administració avançada de xarxes
Estratègies d’internacionalització de l’empresa
Màrqueting operacional internacional
Pla de màrqueting internacional
Prospecció de mercats internacionals
Explotació de la prospecció
Contractació internacional
Estratègies de negociació internacional
Seguretat física, lògica i legislació
Seguretat activa i accés remot
Eines pel comerç digital internacional
Pla de màrqueting digital internacional
Anglès tècnic
Segona llengua estrangera
Incorporació al treball
Prevenció de riscos laborals
Projecte de comerç internacional
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Desenvolupament
d’aplicacions
multiplataforma DAM
Vols ser... ´

responsable de
projectes TIC d’una
empresa?
T’agradaria
gestionar...

projectes com a Web
Developer o Software
Developer, dissenyar
programes en Android
i IOS i especialitzarte com a Database
Developer?
Et motiva crear...

programes en
Java, PHP, .NET
i SAPABAP, ser
responsable d’UX
Design i especialista
en Frontend/
Backend?
Que tal se’t dona...

dissenyar i mantenir
portals web, fer de
Quality Assurance
Tester...?

PRESENTACIÓ

La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar,
implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament
específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint
els criteris d’usabilitat i qualitat exigits en els estàndards establerts.

Mòduls professionals
Sistemes informàtics

Base de dades

Un titulat o titulada en desenvolupament d’aplicacions multiplataforma pot treballar en empreses com a:
• Tècnic o tècnica en desenvolupament d’aplicacions informàtiques
• Tècnic o tècnica en desenvolupament en l’àmbit d’entreteniment
i la informàtica mòbil.

• Tècnic o tècnica superior de desenvolupament en aplicacions
web.

Programació

• Tècnic o tècnica superior en programació empresarial i de negoci.

Llenguatge de marques i sistemes
de gestió d’informació

• Responsable de la programació intranet, extranet, Internet d’una
empresa.

Entorns de desenvolupament

• Tècnic o tècnica superior en programació multimèdia entreteniment i oci.

• Tècnic o tècnica superior en programació de bases de dades.
• Personal de recolzament i suport tècnic.
• Tècnic o tècnica en teleassistència.

Accés a dades

• Responsable d’informàtica Nivell I i II.
Entre d’altres.

Desenvolupament d’interfícies

ALTRES ESTUDIS

• Desenvolupament d’aplicacions web

• Administració de sistemes informàtics en xarxa

DURADA

El cicle comprèn 2000 hores
distribuïdes en dos cursos:
• Hores a l’aula 1650

Gràcia

Programa acadèmic

• Hores de formació
en centres de treball 350

HORARI LECTIU
• Primer curs acadèmic:
de 8 a 14 hores
• Segon curs acadèmic:
de 15 a 20 hores

Programació multimèdia i dispositius mòbils

Programació de serveis i processos
Sistemes de gestió empresarial
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa empresarial
Projecte de desenvolupament d’aplicacions
multiplataforma

Unitats formatives
Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic
Gestió de la informació i de recursos en una xarxa
Implantació de programari específic
Introducció a les bases de dades
Llenguatges SQL: DML i DDL
Llenguatge SQL: DCL i extensió procedimental
Bases de dades objecte-relacionals
Programació estructurada
Disseny modular
Fonaments de gestió de fitxers
Programació orientada a objectes. Fonaments
POO. Llibreries de classes fonamentals
POO. Introducció a la persistència en BD
Programació amb XML
Àmbits d’aplicació de l’XML
Sistemes de gestió d’informació empresarial
Desenvolupament de programari
Optimització del programari
Introducció al disseny orientat a objectes
Persistència en fitxers
Persistència en BDR-BDOR-BDOO
Persistència en BD natives XML
Components d’accés a dades
Disseny i implementació d’interfícies
Preparació i distribució d’aplicacions
Desenvolupament d’aplicacions per dispositius mòbils
Programació multimèdia
Desenvolupament de jocs per dispositius mòbils
Seguretat i criptografia
Processos i fils
Sòcols i serveis
Sistemes ERP-CRM. Implantació.
Sistemes ERP-CRM. Explotació i adequació
Incorporació al treball
Prevenció de riscos laborals
Empresa i iniciativa emprenedora
Projecte de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

Gràcia

Cicles
formatius
de grau
superior

Vols ser...

responsable de
projectes TIC d’una
empresa?
T’agradaria
gestionar...

projectes com a Web
Master, dissenyar
portals com a
Web Developer i
especialitzar-te en
bases de dades
com a Database
Developer?
Et motiva ser...

Community Manager,
ser responsable
de Social Media
i especialista en
Frontend/Backend
Development?
Que tal se’t dona...
analitzar, optimitzar
i posicionar pàgines
web, fer de Quality
Assurance Tester?

Mòduls professionals

PRESENTACIÓ

La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar,
implantar, documentar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris
d’usabilitat i qualitat exigits en els estàndards establerts.

Sistemes informàtics

Base de dades

Un titulat o titulada en desenvolupament d’aplicacions web pot treballar en empreses com a:
• Tècnic o tècnica superior de desenvolupament en aplicacions
web.

• Tècnic o tècnica superior en programació empresarial i de negoci.

Programació

• Tècnic o tècnica en programació multimèdia, entreteniment i oci.
• Tècnic o tècnica superior en disseny d’entorns web.

• Responsable de la programació intranet, extranet i Internet d’una
empresa.
• Tècnic o tècnica superior en programació de base de dades
• Responsable de la seguretat en aplicacions web.
• Personal de recolzament i suport tècnic.

Llenguatge de marques i sistemes
de gestió d’informació
Entorns de desenvolupament

• Tècnic o tècnica en teleassistència.

• Responsable d’Informàtica Nivell I i II.
Entre d’altres.

ALTRES ESTUDIS

• Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
• Administració de sistemes informàtics en xarxa

DURADA

HORARI LECTIU

• Hores a l’aula 1683

• Segon curs acadèmic:
de 15 a 20 hores

El cicle comprèn 2000 hores
distribuïdes en dos cursos:
• Hores de formació
en centres de treball 317

Gràcia

Programa acadèmic

Desenvolupament
d’aplicacions
web DAW

• Primer curs acadèmic:
de 8 a 14 hores

Accés a dades

Desenvolupament d’interfícies
Programació multimèdia i dispositius mòbils

Programació de serveis i processos
Sistemes de gestió empresarial
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa empresarial
Projecte de desenvolupament d’aplicacions
multiplataforma

Unitats formatives
Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic
Gestió de la informació i de recursos en una xarxa
Implantació de programari específic
Introducció a les bases de dades
Llenguatges SQL: DML i DDL
Llenguatge SQL: DCL i extensió procedimental
Bases de dades objecte-relacionals
Programació estructurada
Disseny modular
Fonaments de gestió de fitxers
Programació orientada a objectes. Fonaments
POO. Llibreries de classes fonamentals
POO. Introducció a la persistència en BD
Programació amb XML
Àmbits d’aplicació de l’XML
Sistemes de gestió d’informació empresarial
Desenvolupament de programari
Optimització del programari
Introducció al disseny orientat a objectes
Persistència en fitxers
Persistència en BDR-BDOR-BDOO
Persistència en BD natives XML
Components d’accés a dades
Disseny i implementació d’interfícies
Preparació i distribució d’aplicacions
Desenvolupament d’aplicacions per dispositius mòbils
Programació multimèdia
Desenvolupament de jocs per dispositius mòbils
Seguretat i criptografia
Processos i fils
Sòcols i serveis
Sistemes ERP-CRM. Implantació.
Sistemes ERP-CRM. Explotació i adequació
Incorporació al treball
Prevenció de riscos laborals
Empresa i iniciativa emprenedora
Projecte de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

Gràcia
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Mòduls professionals

Vols ser...
especialista en
educació infantil i
com a educadors o
educadores de suport
als mestres de P3?

PRESENTACIÓ

T’agradaria fer...
programes específics
de treball amb infants
(0-6 anys) en situació
de risc social, o en
serveis i recursos
de suport familiar,
seguint les directrius
d’altres professionals?

• Educador o educadora infantil en el primer cicle d’educació infantil sota la supervisió d’un mestre o una mestra.

Et motiva...
dissenyar activitats
d’oci i temps de lleure
infantil amb infants
de 0 a 6 anys a
ludoteques, cases de
cultura, biblioteques,
centres educatius,
d’oci, casals infantils
i esplais, cases de
colònies, granges
escola, i altres
equipaments del
sector?

Gràcia

Programa acadèmic

Educació
infantil EI

Que tal se’t dona...
fer d’animador/
animadora d’activitats
adreçades a infants
(0-6 anys) en l’àmbit
del turisme i de
l’hostaleria: hotels,
platges, complexos
turístics, estacions
d’esquí i altres
equipaments del
sector?

Amb el cicle formatiu en Educació Infantil obtindràs també el títol
de monitor de lleure de la Fundació Pere Tarrés i podràs treballar
en centres de titularitat privada, en institucions dependents d’organismes estatals o muntar el teu propi negoci.

Intervenció amb famílies i atenció als infants
en risc social
Didàctica de l’educació infantil

Un titulat o titulada en educació infantil pot treballar com a:

• Educador o educadora en institucions i/o en programes específics de treball amb infants de 0 a 6 anys en situació de risc social.

• Educador o educadora en programes o activitats d’oci i temps
lliure infantil: ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres
educatius, etc.
Entre d’altres.

ALTRES ESTUDIS

Autonomia personal i salut infantil

l joc infantil i la seva metodologia

Expressió i comunicació

• Integració social

Desenvolupament cognitiu i motriu

Desenvolupament socioafectiu
Habilitats socials

DURADA

HORARI LECTIU

• Hores a l’aula 1617

• Segon curs acadèmic:
de 15 a 20 hores

El cicle comprèn 2000 hores
distribuïdes en dos cursos:
• Hores de formació en centres de treball 383

• Primer curs acadèmic:
de 8 a 14 hores

Primers auxilis
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Projecte d’atenció a la infantesa

Gràcia

Unitats formatives
Intervenció socioeducativa amb infants en risc social
Intervenció socioeducativa amb famílies
Contextualització de la intervenció educativa en infants de 0 a 6 anys.
Planificació dels espais, els temps i els recursos en educació infantil.
Disseny de projectes i activitats educatives en l’àmbit formal.
Disseny de projectes i activitats educatives en l’àmbit no formal.
Atenció i cura de l’alimentació dels infants.
Atenció i cura de l’activitat i el descans dels infants
Atenció i cura de la higiene dels infants
Programació dels hàbits d’autonomia personal
Intervenció en situacions de salut d’especial dificultat
El joc i les joguines
Disseny de projectes d’intervenció d’oci i lleure educatiu
Implementació d’activitats d’oci i lleure
Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió verbal
Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió rítmico-musical
Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió lògic- matemàtic
Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió gestual
Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió a través de les TAC
Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l’expressió plàstica
Intervenció en el desenvolupament sensoperceptiu
Intervenció en el desenvolupament motriu
Intervenció en el desenvolupament cognitiu
Intervenció primerenca
Pràctica psicomotriu
Intervenció en el desenvolupament afectivo-sexual
Intervenció en el desenvolupament social
Habilitats comunicació en infants, famílies i professionals
Dinamització de grups
Recursos i trasllat d’accidentat
Suport vital bàsic (SVB) i DEA
Atenció sanitària d’urgència
Incorporació al treball
Prevenció de riscos laborals
Empresa i iniciativa emprenedora
Projecte d’atenció a la infantesa

Cicles
formatius
de grau
superior

Vols ser...
tècnic especialista en
el sector dels serveis
socials (acolliment,
centres d’inserció
ocupacional, ajut a
domicili i residencials,
educadors de
persones amb
discapacitat,
treballador familiar,
tècnic en mobilitat
bàsica...)?
T’agradaria fer...
programes
d’intervenció social?

Et motiva...
dissenyar programes
de prevenció i inserció
social?
Que tal se’t dona...
fer programes
d’inserció de
persones en risc de
marginació social?

Mòduls professionals

PRESENTACIÓ

La competència general del títol superior en Integració Social consisteix en programar, organitzar i avaluar les intervencions en integració social, organitzar i supervisar les activitats d’atenció a unitats de convivència, i entrenar l’assistit en l’adquisició d’habilitats
d’autonomia personal i social.

Context de la intervenció social

Un titulat o titulada en integració social pot treballar com a:

• Tècnic o tècnica de programes de prevenció i inserció social.

• Educador o educadora d’equipaments residencials de tipus diversos,

Metodologia de la intervenció social

• Treballador o treballadora familiar o auxiliar de tutela.
• Tècnic o tècnica d’integració social.

• Educador o educadora d’educació especial.

Promoció de l’autonomia personal

• Tècnic o tècnica en ocupació amb suport.

• Tècnic o tècnica d’acompanyament laboral.

• Monitor o monitora de rehabilitació psicosocial.

Inserció sociolaboral
Sistemes augmentatius i alternatius
de comunicació

Entre d’altres.

Atenció a unitats de convivència

ALTRES ESTUDIS
• Educació infantil

Suport a la intervenció educativa
Habilitats socials

El cicle comprèn 2000 hores
distribuïdes en dos cursos:
• Hores a l’aula 1617

• Hores de formació en centres de treball 383

HORARI LECTIU
• Primer curs acadèmic:
de 8 a 14 hores
• Segon curs acadèmic:
de 15 a 20 hores

Unitats formatives
Marc de la intervenció social
Necessitats de les persones en situació de discapacitat, de malaltia mental,
drogodependència o altres addiccions.
Necessitats de les persones en situació de risc social d’infants i adolescents,
violència masclista i violència familiar
Necessitats de les persones en situació d’exclusió social, de discriminació
per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura
Diagnòstic i anàlisi de la realitat
Disseny de projectes d’intervenció social
Difusió de projectes d’intervenció social

Intervenció en les activitats de la vida diària

Intervenció en l’adquisició de les competències bàsiques de mobilitat i orientació
Entrenament per l’adquisició de les habilitats socials

Estimulació, manteniment i rehabilitació de les capacitats cognitives

• Tècnic o tècnica de mobilitat bàsica.

• Mediador o mediadora ocupacional, comunitària, intercultural i/o
laboral.

Gràcia

Entrenament d’habilitats d’autonomia personal i social

• Monitor i monitora de persones amb discapacitat.

DURADA

Gràcia

Programa acadèmic

Integració
social IS

Primers auxilis
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Projecte d’integració social

Context de la inserció laboral

Entrenament en habilitats sociolaborals
Treball en suport

Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació
Intervenció en famílies

Projectes d’intervenció en unitats de convivència
Gestió de la unitat de convivència

Intervenció en situacions de relacions abusives i de violència
Suport a la intervenció educativa

Habilitats comunicació en infants, famílies i professionals
Dinamització de grups

Recursos i trasllat d’accidentat
Suport vital bàsic (SVB) i DEA
Atenció sanitària d’urgència
Incorporació al treball

Prevenció de riscos laborals

Empresa i iniciativa emprenedora
Projecte d’integració social

Cicles
formatius
de grau
superior

Màrqueting i gestió
de vendes MGV
Vols treballar...
com a responsable
de les estratègies i
actuacions comercials
d’una empresa?
T’agradaria
gestionar...
equips de vendes,
dissenyar espais
comercials i
exercir la professió
d’aparadorista?
Et motiva elaborar...
plans d’empresa
i ser responsable
de l’organització
de les compres i
l’emmagatzematge de
mercaderies?
Que tal se’t dona...
dissenyar estratègies
de màrqueting, ser
community manager,
el business english...?

PRESENTACIÓ

Mòduls professionals
Aparadorisme i disseny d’espais comercials

El cicle formatiu de Màrqueting i Gestió de Vendes forma professionals capaços d’obtenir, processar i organitzar la informació
procedent de la investigació de mercat, amb l’objectiu d’establir
les estratègies de màrqueting offline i online més adequades per
al bon posicionament i venda del producte o servei en el mercat.
Especialitzat en la branca de la distribució, es dota l’alumne de
les eines necessàries per gestionar els plans d’actuació dels establiments comercials així com la gestió d’operacions de compravenda.
Un titulat o titulada en màrqueting i gestió de vendes pot treballar
en empreses com a:

Gestió de productes i promocions en el punt
de venda
Gestió econòmica i financera de l’empresa

• Tècnic o tècnica de màrqueting i màrqueting digital.
• Supervisor o supervisora de telemàrqueting.

Investigació comercial

Logística d’aprovisionament

• Responsable de promocions al punt de venda.

Logística d’emmagatzematge

• Agent i representant comercial.

Organització d’equips de venda

• Especialista en implantació d’espais comercials.
• Encarregat o encarregada de botiga.

Entre d’altres.

Polítiques de màrqueting

Tècniques de venda i negociació

• Màrqueting i publicitat

Anglès

• Administració i finances

Màrqueting digital

DURADA

HORARI LECTIU

Atenció al client, consumidor i usuari

• Hores a l’aula 1650

• Segon curs acadèmic:
de 15 a 20 hores

Formació i orientació laboral

• Hores de formació en centres de treball 350

Aparadorisme: disseny i muntatge

Gestió de productes en el punt de venda

Gestió de promocions en el punt de venda

Emprenedoria, creació d’empresa, i inversió i finançament
Operativa de compravenda i tresoreria
Comptabilitat i fiscalitat empresarial

Fase exploratòria de la investigació comercial
Fase concloent de la investigació comercial
Planificació de l’aprovisionament

Prospecció i negociació amb proveïdors
Operativa i control de compres

Marc legal i règims d’emmagatzematge en el comerç nacional i internacional
Organització dels espais i del procés d’emmagatzematge
Gestió i supervisió d’estocs

Planificació i control d’equips de venda
Coordinació i d’equips de venda
Màrqueting estratègic

Màrqueting operacional
Pla de màrqueting

ALTRES ESTUDIS

El cicle comprèn 2000 hores
distribuïdes en dos cursos:

Distribució d’espais comercials

Organització comercial

• Encarregat o encarregada de secció d’un comerç
• Venedor tècnic o venedora tècnica.

Unitats formatives

Tractament, anàlisi i conclusions

• Dissenyador o dissenyadora d’espais comercials.
• Merchandiser i aparadorista comercial.

Gràcia

Planificació de la investigació comercial

• Cap de vendes i coordinador o coordinadora de comercials.

• Comerç internacional

Gràcia

Programa acadèmic

• Primer curs acadèmic:
de 8 a 14 hores

Gestió de les estratègies comercials
Procés de venda
Anglès tècnic

Eines de màrqueting digital
Pla de màrqueting digital

Organització de l’atenció al client, consumidor i usuari
Gestió i manteniment de dades de clients

Gestió de processos de serveis al consumidor
Incorporació al treball

Prevenció de riscos laborals

Projecte de gestió de vendes i espais comercials

Cicles
formatius
de grau
superior

Programa acadèmic

Màrqueting
i publicitat MP
Vols treballar...
com a responsable de
l’àrea de màrqueting i
d’e-commerce?
T’agradaria portar...
les campanyes
publicitàries de
l’empresa, el
departament d’estudis
comercials i la
promoció i publicitació
de productes i/o
serveis?
Et motiva...
coordinar les accions
SEO i SEM?
Que tal se’t dona...
dissenyar campanyes
publicitàries,
estratègies de
màrqueting, ser
community manager,
el business
english…?

Mòduls professionals

Organització de l’atenció al client, consumidor i usuari

PRESENTACIÓ

Les competències generals d’aquest títol són la planificació, organització i gestió d’activitats de màrqueting, investigació comercial,
publicitat i relacions públiques.
Un titulat o titulada en màrqueting i publicitat pot treballar en empreses com a:
• Assistent o assistenta del cap de producte.
• Tècnic o tècnica de màrqueting i publicitat.

• Auxiliar de mitjans en empreses de publicitat.

• Controlador o controladora d’emissió en mitjans de comunicació.

Disseny i elaboració de material
de comunicació

• Agent d’enquestes i censos.

Investigació comercial

Treball de camp en la investigació comercial

Màrqueting digital
Mitjans i suports de comunicació

• Administració i finances

• Hores a l’aula 1650

• Hores de formació en centres de treball 350

Fase concloent de la investigació comercial
Treball de camp en la investigació comercial
Organització i control del personal de treball de camp
Llançament de productes i serveis
Accions de llançament i control
Eines de màrqueting digital
Pla de màrqueting digital
Mitjans i suports de comunicació
Control de l’execució del pla de mitjans
Organització comercial

• Màrqueting i gestió de vendes

El cicle comprèn 2000 hores
distribuïdes en dos cursos:

Fase exploratòria de la investigació comercial
Tractament, anàlisi i conclusions

• Especialista en implantació d’espais comercials.

ALTRES ESTUDIS

Operativa de compravenda i tresoreria
Planificació de la investigació comercial

Llançament de productes i serveis

Entre d’altres.

Elaboració del material de comunicació

Comptabilitat i fiscalitat empresarial

• Codificador o codificadora de dades per a investigacions de mercats.
• Responsable de promocions en el punt de venda.

Disseny i elaboració de material de comunicació
Emprenedoria, creació d’empresa, i inversió i finançament

Gestió econòmica i financera de l’empresa

• Tècnic o tècnica en estudis de mercat oi opinió pública.

• Inspector o inspectora d’enquestadors i treball de camp.

Gestió i manteniment de dades de clients
Gestió de processos de serveis al consumidor

• Organitzador o organitzadora d’esdeveniments de màrqueting i
comunicació.

Polítiques de màrqueting

• Comerç internacional

Gràcia

Atenció al client, consumidor i usuari

• Tècnic o tècnica en relacions públiques.

DURADA

Unitats formatives

HORARI LECTIU
• Primer curs acadèmic:
de 8 a 14 hores
• Segon curs acadèmic:
de 15 a 20 hores

Màrqueting estratègic
Màrqueting operacional
Pla de màrqueting

Relacions públiques i organització
d’esdeveniments de màrqueting

Relacions públiques i organització d’esdeveniments de màrqueting

Anglès

Anglès tècnic

Formació i orientació laboral
Projecte de màrqueting i publicitat

Organització d’esdeveniments de màrqueting
Incorporació al treball
Prevenció de riscos laborals
Projecte de màrqueting i publicitat

Gràcia

Cicles
formatius
de grau
superior

Projectes
d’edificació PE
Vols treballar...
de projectista
en edificis i
instal·lacions?

T’agradaria...
dissenyar espais i
signar els permisos?
Et motiva...
ser tècnic d’eficiència
energètica?
Que tal se’t dona...
l’Autocad, el 3D
Studio Max, el
Photoshop, el
Sketchup, Revit...?

PRESENTACIÓ

La competència general d’aquest títol consisteix a elaborar la documentació tècnica de projectes en edificació, tant d’obra nova
com de rehabilitació i restauració, realitzar replanteigs d’obra i gestionar el control documental per a la seva execució, respectant la
normativa vigent i les condicions establertes de qualitat, seguretat
i medi ambient.
Un titulat o titulada en projectes d’edificació pot treballar en empreses com a:
• Delineant projectista d’edificacions.

• Ajudant o ajudanta de cap d’oficina tècnica.

Programa acadèmic
Mòduls professionals

• Especialista en replantejaments.

Unitats formatives
Representació bàsica de projectes de construcció

Representacions de construcció

Representació assistida per ordinador
Presentació i gestió documental de projectes de construcció

Amidaments i valoracions de construcció
Replanteigs de construcció
Planificació de construcció

Amidaments i pressupostos
Control de costos
Organització dels replanteigs
Replanteigs d’obres
Estudis i plans de seguretat
Planificació de projectes i obres
Instal·lacions d’aigua i electricitat

• Maquetista de construccions.

• Tècnic o tècnica d’eficiència energètica d’edificis.

Instal·lacions en edificació

Instal·lacions de gas, calefacció, climatització, ventilació i producció d’ACS
Instal·lacions especials, de protecció contra incendis i de telecomunicacions

• Delineant d’instal·lacions.

• Delineant projectista de xarxes i sistemes de distribució de fluids.

Eficiència energètica en edificació

• Ajudant o ajudanta de tècnic o tècnica de control de costos.
• Ajudant o ajudanta de planificador o planificadora.
• Tècnic o tècnica de control documental.
Entre d’altres.

Limitació de la demanda energètica d'edificis
Qualificació energètica d'edificis
Estudis previs de projectes d’edificació

Desenvolupament de projectes d’edificació
residencial

Projecte bàsic d’edificació
Projecte executiu d’edificació
Projectes d’edificació amb programari de modelatge

Desenvolupament de projectes d’edificació no
residencial

Organització i desenvolupament de projectes d’instal·lacions en edificació
Documentació gràfica de projectes d’instal·lacions en edificació
Documentació escrita de projectes d’instal·lacions en edificació
Càlcul d’elements estructurals

Estructures de construcció

DURADA

El cicle comprèn 2000 hores
distribuïdes en dos cursos:
• Hores a l’aula 1650

• Hores de formació
en centres de treball 350

Gràcia

Gràcia

Terrenys i obres de terra

HORARI LECTIU
• Primer curs acadèmic:
de 8 a 14 hores
• Segon curs acadèmic:
de 15 a 20 hores

Construcció d’elements estructurals
Definició de projectes d’edificació

Disseny i construcció d’edificis

Solucions constructives en edificació
Estructures en edificació

Formació i orientació laboral

Incorporació al treball
Prevenció de riscos laborals

Empresa i iniciativa emprenedora

Empresa i iniciativa emprenedora

Projecte en edificació

Projecte en edificació

Els nostres estudis
tenen prestigi
a nivell mundial

Metodologia d’aprenentatge
learning by doing
o flipped learning
Seguiment individualitzat
dels nostres alumnes

Sistema de beques internes
a banda de les estatals

Possibilitat de reservar
plaça quan vulgueu

Relació amb
empreses de nivell

Professorat
altament qualificat

Continuïtat d’estudis
a les nostres Universitats
Ens adaptem
a les teves necessitats
(matèries, modalitats...)

Dobles i triples
titulacions

Gràcia
LA SALLE GRÀCIA
Plaça del Nord, 14
08024 Barcelona
T. 932 922 118
lasallegracia@lasalle.cat
www. lasallegracia.cat

www.facebook.com/FPLaSalleGracia
www.twitter.com/fplasallegracia
www.instagram.com/ fplasallegracia

