
CARTA DE 
SERVEIS A 
L’EMPRESA  



“Formant persones, construint futur” 

L’Institut Francesc Vidal i Barraquer és un Institut públic de Tarragona on s’ofereix 
estudis de Batxillerat i Cicles Formatius en un ambient molt familiar que afavoreix el 
creixement personal i acadèmic de l’alumnat. 
 
Els nostres Cicles Formatius estan centrats en l’àrea de Serveis, el que ens permet ser 
un institut de referència a nivell de Catalunya en la Formació Professional. Tenim 
estudis en quatre famílies professionals:: 

■ Administració i gestió 

■ Comerç i màrqueting 

■ Informàtica i comunicacions  

■ Serveis a la comunitat 

Per aconseguir-ho, comptem amb un gran equip humà, molt qualificat i professional, 
involucrat en projectes de qualitat i millora contínua de les competències de l’alumnat. 
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SERVEIS 
FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL (FCT) 
Oferim acords de col·laboració per tal que l’alumnat realitzi les seves pràctiques 
curriculars no remunerades en els vostres centres de treball (aproximadament 
d’una durada de 400 hores). 
Contacte: fct@vidalibarraquer.net 
 
 
FP DUAL  
La vostra empresa pot utilitzar aquesta modalitat per un període de 1.000 hores, 
aproximadament, mitjançant una beca-salari o un contracte de formació i 
aprenentatge. 
Contacte: dual@vidalibarraquer.net 
 
PROJECTES 
Estem oberts a desenvolupar projectes per tal de satisfer necessitats o resoldre 
problemes del nostre entorn empresarial, aplicant metodologies d’innovació 
tecnològica i procedimental. Amb una durada de més de 200 hores. 
Contacte: projectes@vidalibarraquer.net 
 
BORSA DE TREBALL 
Disposem d’un ampli servei on podeu publicar les vostres ofertes laborals i 
rebre un assessorament personalitzat en funció del perfil professional. 
Contacte: borsatreball@vidalibarraquer.net 
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SERVEIS 

FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL (FCT) 
 
És un mòdul professional que es porta a terme mitjançant unes 
pràctiques en empreses en un entorn de treball real. 
 
No té caràcter laboral, ni relació becària, l’alumnat té la consideració 
d’estudiant d’ensenyaments reglats. 
 
L’alumnat està cobert per una assegurança de responsabilitat civil i 
accidents i signa un document de compromís de bones pràctiques i 
confidencialitat. 
 
Per poder titular-se dels estudis és obligatòria la seva superació. 
 
Per al seguiment de les pràctiques, hi ha un tutor/a del centre 
educatiu i un tutor/a de l’empresa que pacten un pla d’activitats a 
realitzar per part de l’alumne/a 
 
 
Les activitats a l’empresa són les pròpies del perfil professional i en 
l’avaluació es determina si ha adquirt la competència general de la 
titulació. 
 
Per a la formalització de les pràctiques, s’estableix un acord oficial 
entre el l’empresa, el centre educatiu i l’alumne/a on s’estableix el 
calendari i l’horari (La durada aproximada és d’unes 400 hores). El 
calendari (en situacions excepcionals pot incloure els mesos de 
juliol i agost) i l’horari que ha de ser semblant al del centre de treball 
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SERVEIS 

FP DUAL  

● Inici del dual al juny  

● Períodes: 

○ lectius: 20 hores setmana 

○ no lectius: 40 hores setmana 

● Elevat grau d'inserció laboral  

● Amb contracte o beca  
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Disposar de personal qualificat 
format en la cultura i processos 

propis de l'entitat.  

Captació de talent per part de l'entitat.  

Contribució a la política de 
responsabilitat social corporativa.  

Bonificacions en les quotes 
empresarials a la Seguretat 
Social.  

Més info a:   https://agora.xtec.cat/fpdual/ 

Imports de la beca:  

• CFGM: 50% del SMI  

• CFGS: 60% del SMI les primeres 

500 hores, i 70% al llarg de la 

segona meitat formativa 



SERVEIS 
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PROJECTES 
 
Aquest mòdul té per objecte la integració de les diverses capacitats i coneixements 

del currículum del cicle formatiu, tant en els seus aspectes laborals com de 

l'exercici professional i de la gestió empresarial.  

 

El mòdul de Projectes comporta incorporar a les aules el foment les destreses 

investigadores, creatives, innovadores i emprenedores en sentit ampli, amb 

l'elaboració de projectes per part de l’alumnat que poden versar, a tall d'exemple, 

en la posada en marxa de processos o productes, projectes de recerca, de creació 

d'empreses i, fins i tot, d'una revisió bibliogràfica o una anàlisi crítica d'estudis del 

sector professional d'interès, entre altres. 

 

Ens podeu fer arribar les vostres propostes relacionades amb els àmbits 

d’administració, finances, comerç, màrqueting, informàtica, comunicacions i serveis 

a la comunitat i nosaltres estudiarem la seva viabilitat i acompanyarem a l’alumnat 

en el seu desenvolupament. 

 

L’alumnat pot desenvolupar projectes reals per a institucions, entitats o empreses 

establint un conveni empresa-institut, per tal de fer real una idea. 



SERVEISS 
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BORSA DE TREBALL 
 
Podeu fer arribar al centre les vostres ofertes de treball de les següents famílies professionals:  
 
Administració i Gestió 
 

● Tècnics en Gestió administrativa i també en l’àmbit jurídic. 
● Tècnics superiors en Assistència a la direcció. 
● Tècnics superiors en Administració i finances. 

 

Comerç i Màrqueting 

● Tècnics en Activitats comercials. 
● Tècnics superiors en Comerç internacional. 
● Tècnics superiors en Transport i logística. 
● Tècnics superiors en Màrqueting i publicitat. 
● Tècnics superiors en Gestió de vendes i espais comercials. 

 

Informàtica i Comunicacions  

● Tècnic en Sistemes microinformàtics i xarxes. 
● Tècnic Superior en Administració de sistemes informàtics i xarxes esp. ciberseguretat. 
● Tècnic superior en Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma. 
● Tècnic superior en Desenvolupament d’aplicacions web. 

 

Serveis a la Comunitat 

● Tècnic en Atenció a persones en situació de dependència. 
● Tècnic superior en Animació sociocultural i turística. 
● Tècnic superior en Educació infantil. 
● Tècnic superior en Integració social. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



   “Família professional,  Administració i Gestió“ 

     

    GRAU MITJÀ 
TÈCNIC EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA  
 
Competències: Proporciona competències per a desenvolupar activitats de suport 
administratiu en l’àmbit laboral, comptable, financer i fiscal. 

 
Ocupacions: L’alumnat pot desenvolupar les següents tasques: 

 

• Auxiliar administratiu. 

• Ajudant  d’oficina. 

• Auxiliar administratiu de cobraments i pagaments. 

• Administratiu comercial. 

• Auxiliar administratiu  de gestió de personal. 

• Auxiliar administratiu d’adm. Públiques. 

• Recepcionista i empleat d’atenció al client i empleat de tresoreria. 
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   “Família professional,  Administració i Gestió“ 

     

    GRAU MITJÀ 
TÈCNIC EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA orientada a l’àmbit jurídic. 
 

Competències: Proporciona competències per a desenvolupar activitats de suport 

administratiu en l’àmbit laboral, comptable, financer i fiscal, suport administratiu en l’àmbit 

jurídic privat i les activitats de tramitació processal i administrativa i d’auxili judicial de 

l’Administració de justícia de Catalunya. 

 

Ocupacions: L’alumnat pot desenvolupar les següents tasques: 

 
•  Auxiliar administratiu: 

– A les dependències de l’Administració de Justícia. 

– A fiscalies i registres civils. 

– A l’àmbit jurídic privat (advocats, procuradors, notaries, registradors i graduats 

socials). 

– A les especificades en les de tècnic de gestió administrativa. 
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   “Família professional,  Administració i Gestió“ 

     

    GRAU SUPERIOR 
TÈCNIC SUPERIOR EN ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ 
 

Competències: Proporciona competències per a desenvolupar activitats d’assistència a 

la direcció i a d’altres departaments en les activitats d’organització, representació de 

l’entitat i fer les funcions administratives i documentals, gestionar la informació i la 

comunicació interna i externa, i realitzar tasques de delegació. 

 

Ocupacions: L’alumnat pot desenvolupar les següents tasques: 

 
• Adjunt a la direcció i gerència. 

• Tècnic adjunt departament de: 

– Finances. 

– Administració. 

– Màrqueting. 

– Comerç exterior.  

• Tècnic adjunt al cap de congressos i convencions. 
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   “Família professional,  Administració i Gestió“ 

     

    GRAU SUPERIOR 
TÈCNIC SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ I FINANCES 
 

Competències: Proporciona competències per a organitzar  o  executar les operacions 

de gestió i administració en processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers 

en empreses públiques o privades. 

 

Ocupacions: L’alumnat pot desenvolupar les següents tasques: 

 
• Administratiu d’oficina. 

• Comercial. 

• Financer. 

• Comptable. 

• Logístic. 

• Banca. 

• Assegurances de recursos humans. 

• Administració pública. 

• Assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories. 

• Gestió de cobraments i d’atenció al client. 
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   “Família professional,  Comerç i Màrqueting“ 

     

    GRAU MITJÀ TÈCNIC EN ACTIVITATS COMERCIALS 
 

Competències: Proporciona competències per a desenvolupar activitats de distribució i 

comercialització de béns i/o serveis, i gestionar un petit establiment comercial, aplicant les 

normes de qualitat i seguretat establertes i respectant la legislació vigent. 

 

Ocupacions: L’alumnat pot desenvolupar les següents tasques: 

• Venedor. 

• Representant comercial. 

• Promotor. 

• Teleoperador (call center). 

• Tècnic en informació/atenció al client. 

• Caixer o reposador. 

• Operador de centre d'atenció multicanal (contact center). 

• Administrador de continguts en línia. 

• Responsable de petit comerç. 

• Tècnic en gestió d'estocs i magatzem. 

• Responsable de recepció o expedició de mercaderies. 

• Tècnic en logística de magatzems. 
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   “Família professional,  Comerç i Màrqueting“ 

     

    GRAU SUPERIOR 
TÈCNIC SUPERIOR GESTIÓ DE VENDES I ESPAIS COMERCIALS 
 
Competències: Proporciona competències per a gestionar les operacions comercials de 
compravenda i distribució de productes i serveis, i organitzar la implantació i animació 
d'espais comercials, segons criteris de qualitat, seguretat i prevenció de riscos, aplicant la 
normativa vigent. 

 
Ocupacions: L’alumnat pot desenvolupar les següents tasques: 

 
• Cap de vendes. 

• Representant comercial. 

• Encarregat de botiga o secció. 

• Venedor tècnic. 

• Coordinador de comercials. 

• Supervisor de telemàrqueting. 

• Especialista en marxandatge. 

• Dissenyador d'espais comercials. 

• Aparadorista comercial. 

• Responsable de promocions en el punt de venda. 

• Especialista en implantació d'espais comercials. 
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   “Família professional,  Comerç i Màrqueting“ 

     

    GRAU SUPERIOR 
TÈCNIC SUPERIOR COMERÇ INTERNACIONAL 
 

Competències: Proporciona competències per a planificar i gestionar els processos 

d'importació, exportació, introducció i expedició de mercaderies, aplicant la legislació 

vigent, en el marc dels objectius i procediments establerts. 

 

Ocupacions: L’alumnat pot desenvolupar les següents tasques: 

 

• Tècnic en comerç exterior. 

• Tècnic en administració de comerç internacional. 

• Tècnic d'operacions exteriors d'entitats financeres i d'assegurances. 

• Assistent de comerç internacional. 

• Agent de comerç internacional. 

• Tècnic de màrqueting internacional. 

• Tècnic de màrqueting digital internacional. 

• Tècnic de venda internacional. 
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   “Família professional,  Comerç i Màrqueting“ 

     

    GRAU SUPERIOR 

TÈCNIC SUPERIOR MÀRQUETING i PUBLICITAT 
 
Competències: Proporciona competències per a definir i efectuar el seguiment de les 
polítiques de màrqueting basades en estudis comercials i a promocionar i donar publicitat 
als productes i/o serveis en els mitjans i suports de comunicació adequats, elaborant els 
materials publipromocionals necessaris. 
 
 
Ocupacions: L’alumnat pot desenvolupar les següents tasques: 
 

• Assistent del cap de producte. 

• Tècnic de màrqueting i publicitat. 

• Tècnic en relacions públiques. 

• Organitzador d'esdeveniments de màrqueting i comunicació. 

• Auxiliar de mitjans en empreses de publicitat. 

• Controlador d’emissió en mitjans de comunicació. 

• Tècnic en estudis de mercat. 

• Opinió pública i treballs de camp. 

• Inspector d'enquestadors. 

• Agent d'enquestes i censos. 

• Codificador de dades per a recerques de mercats. 
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   “Família professional,  Comerç i Màrqueting“ 

     

    GRAU SUPERIOR 

TÈCNIC SUPERIOR TRANSPORT I LOGÍSTICA 
 
Competències: Proporciona competències per a  organitzar, gestionar i controlar les 
operacions del transport de mercaderies i de viatgers en l'àmbit nacional i internacional, i 
planificar i gestionar les activitats logístiques d'una empresa, d'acord amb la normativa 
vigent i els objectius establerts per la direcció de l'empresa en el marc de la qualitat, la 
seguretat i el respecte mediambiental. 
. 
Ocupacions: L’alumnat pot desenvolupar les següents tasques: 
 

• Cap de trànsit. 

• Cap d'operacions. 

• Gerent d’empresa de transport. 

• Inspector de transport. 

• Cap d'estació d'autobusos. 

• Comercial de serveis. 

• Administratiu de servei de transport. 

• Cap de circulació. 

• Agent de càrrega. 

• Cap de trànsit. 

• Operador de transport porta a porta. 

• Consignatari de vaixells. 

• Operador logístic. 

• Cap de magatzem. 
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   “Família professional,  Informàtica i Comunicacions“ 

     

    GRAU MITJÀ 
TÈCNIC EN SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES 
 
Competències: Proporciona competències per a desenvolupar activitats d’instal·lació, 
configuració i manteniment de sistemes microinformàtics, així com xarxes locals en petits 
entorns, assegurant-ne la funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i 
respecte al medi ambient establerts. 

 
Ocupacions: L’alumnat pot desenvolupar les següents tasques: 

 

• Personal tècnic de suport informàtic. 

• Tècnic instal·lador i reparador d’equips informàtics. 

• Tècnic de xarxes de dades. 

• Personal reparador de perifèrics de sistemes microinformàtics. 

• Comercial de microinformàtica. 

• Personal operador de teleassistència personal operador de sistemes. 
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   “Família professional,  Informàtica i Comunicacions“ 

     

    GRAU SUPERIOR 
TÈCNIC SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES 
INFORMÀTICS I XARXES ESPECIALITAT EN CIBERSEGURETAT 
 
Competències: Proporciona competències per a configurar, administrar i mantenir 
sistemes informàtics garantint la funcionalitat i la integritat dels recursos i serveis del 
sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent aplicant la seguretat 
necessària per prevenir i proposar solucions a ciberatacs. 
 
Ocupacions: L’alumnat pot desenvolupar les següents tasques: 
 

• Tècnic en administració: 

– de sistemes. 

– en serveis d’Internet. 

– en serveis de missatgeria electrònica. 

• Responsable: 

– d’informàtica. 

– en serveis de comunicacions. 

– en entorns web. 

• Personal de recolzament i suport tècnic. 

• Personal tècnic en: 

– teleassistència. 

– administració de base de dades. 

• Personal tècnic de xarxes. 

• Personal supervisor de sistemes. 

 18 



   “Família professional,  Informàtica i Comunicacions“ 

     

    GRAU SUPERIOR 
TÈCNIC SUPERIOR EN DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS 

MULTIPLATAFORMA 
 

Competències: Proporciona competències per 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 exigides en els estàndards establerts. 

 

Ocupacions: L’alumnat pot desenvolupar les següents tasques: 

 
• Desenvolupament d’aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negoci. 

• Desenvolupament aplicacions de propòsit general. 

• Desenvolupament aplicacions en l’àmbit de l’entreteniment i la informàtica mòbil. 
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   “Família professional,  Informàtica i Comunicacions“ 

     

    GRAU SUPERIOR 
TÈCNIC SUPERIOR EN DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS 

WEB 
 

Competències: Proporciona competències per a desenvolupar, implantar 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’accessibilitat, 

usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts. 

 

Ocupacions: L’alumnat pot desenvolupar les següents tasques: 

 
• Programador web. 

• Programador multimèdia. 

• Desenvolupador d’aplicacions en entorns web. 
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   “Família professional,  Informàtica i Comunicacions“ 

     

    CURS D’ESPECIALITZACIÓ 
ESPECIALITZACIÓ EN CIBERSEGURETAT EN ENTORNS DE LES 

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ. 
 

Competències: Proporciona competències per a definir i implementar estratègies de 

seguretat en els sistemes d’informació realitzant diagnòstics de ciberseguretat, identificant 

vulnerabilitats i implementant les mesures necessàries per mitigar-les aplicant la normativa 

vigent i estàndards del sector, seguint els protocols de qualitat, de prevenció de riscos 

laborals i respecte ambiental. 

 

Ocupacions: L’alumnat pot desenvolupar les següents tasques: 

 

• Expert en ciberseguretat. 

• Auditor de ciberseguretat. 

• Consultor de ciberseguretat. 

• Hacker ètic. 
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   “Família professional,  Serveis a la comunitat“ 

     

    GRAU MITJÀ 
TÈCNIC EN ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE 
DEPENDÈNCIA 
 
Competències: Proporciona competències per a atendre les persones en situació de 
dependència, en l'àmbit domiciliari i institucional, realitzant activitats assistencials, no 
sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica. 

 
Ocupacions: L’alumnat pot desenvolupar les següents tasques: 

 
• Cuidador de persones en situació de dependència en diferents institucions i/o 

domicilis.  
• Gerocultor. 
• Treballador familiar. 
• Auxiliar d'educació especial. 
• Vetllador-monitor de suport. 
• Assistent personal. 
• Teleoperador de teleassistència. 
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   “Família professional,  Serveis a la comunitat“ 

     

    GRAU SUPERIOR 
TÈCNIC SUPERIOR EN ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA 
 

Competències: Proporciona competències per a programar, organitzar, implementar i 

avaluar intervencions d'animació sociocultural i turística, 

 

Ocupacions: L’alumnat pot desenvolupar les següents tasques: 

 

• Coordinador o monitor de lleure educatiu infantil i juvenil. 

• Animador sociocultural. 

• Dinamitzador comunitari. 

• Tècnic de serveis culturals. 

• Animador cultural. 

• Informador juvenil. 

• Animador d'hotel vetllades i espectacles. 

• Animador d'activitats recreatives a l'aire lliure en complexos turístics. 
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   “Família professional,  Serveis a la comunitat“ 

     

    GRAU SUPERIOR 
TÈCNIC SUPERIOR EN EDUCACIÓ INFANTIL 
 

Competències: Proporciona competències per a dissenyar, implementar i avaluar 

projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil 

en l’àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre o una 

mestra amb l’especialització en educació infantil, i a tota l’etapa en l’àmbit no formal.  

 

Ocupacions: L’alumnat pot desenvolupar les següents tasques: 

 

• Educador infantil en el primer cicle d’educació infantil. 

• Tècnic especialista en educació infantil. 

• Educador en programes o activitats d’oci i temps de lleure infantil amb infants de 0 a 6 

anys. 

• Animador d’activitats adreçades a infants (0-6 anys). 
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   “Família professional,  Serveis a la comunitat“ 

     

    GRAU SUPERIOR 
TÈCNIC SUPERIOR EN INTEGRACIÓ SOCIAL 
 
Competències: Proporciona competències per a programar, organitzar, implementar i 
avaluar les intervencions d'integració social, promovent la igualtat d'oportunitats i garantint 
la creació d'entorns segurs. 
 
Ocupacions: L’alumnat pot desenvolupar les següents tasques: 
 
 
 • Tècnic de programes de prevenció i inserció social. 

• Treballador familiar. 

• Auxiliar de tutela. 

• Monitor de centres oberts. 

• Tècnic d'integració social. 

• Educador d'educació especial. 

• Monitor de persones amb discapacitat. 

• Tècnic d'inserció ocupacional. 

• Dinamitzador ocupacional i/o laboral. 

• Mediador veïnal i comunitari. 

• Tècnic d'acollida de persones migrants. 

• Monitor de serveis a la comunitat. 
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FORMACIÓ   

CONTÍNUA ▪ Projectes d'oferta integrada de formació professional per a l’Ocupació. 

 

▪ Certificats de professionalitat per a l’ocupació a centres públics. 

 

▪ Certificat de professionalitat: IFCT0609 Programació de Sistemes 

Informàtics. 

 

▪ Reconeixement acadèmic de l’experiència laboral. Podem gestionar el 

procés de reconeixement acadèmic de l'experiència laboral dels vostres 

treballadors i treballadores i facilitar l’obtenció d’un títol de formació 

professional o un certificat de professionalitat.  
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FORMACIÓ   

AL LLARG DE 

LA VIDA 



DADES DE 

CONTACTE 

INSTITUT  FRANCESC VIDAL I BARRAQUER  

Rambla Lluís Companys, 3 

43005 TARRAGONA 

T. 977 212836 / 977 214132  

 

 

e3005704@xtec.cat 

@vidalibarraquer 

 insfvdalibarraquer 

INS. Francesc Vidal i Barraquer  

#somfp         #fpdual         #fp 
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