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Aquests estudis de formació professional específica et permetran obtenir els títols de Tècnic 
Superior de l’especialitat que finalitzis.

En aquests cicles et podràs preparar d’una manera pràctica i senzilla per accedir amb una 
qualificació interessant al món laboral, ja que et proporcionaran una formació especialitzada 
en la teva professió. Amb el 100% d’inserció laboral, el Centre d’Estudis Jaume Balmes t’ofereix 
ofertes ajustades al teu perfil professional mitjançant el conveni en pràctiques i la Borsa de 
Treball.

També podràs accedir a la Universitat i a més et formaràs treballant en empreses del sector 
mentre estudies. Segons els estudis universitaris que triïs, podràs obtenir una convalidació de 
fins al 35% dels crèdits totals de la carrera.

Gestió Comercial 
i Màrqueting

Durada: 1400 hores
Horari: tarda

Mòduls professionals:

•	 Investigació comercial 
•	 Polítiques de màrqueting 
•	 Logística comercial 
•	 Marxandatge  
•	 Promoció del punt de venda  
•	 Gestió de compravenda 
•	 Aplicacions informàtiques de propòsit 

general
•	 Llengua estrangera 
•	 Formació en organització laboral  
•	 Formació en centres de treball  
•	 Síntesi

Orientació laboral i Borsa de treball

CICLES FORMATIUS 
DE GRAU SUPERIOR

Sist. de Telecomunicacions  
i Informàtics

Assessoria d’Imatge 
Personal i Corporativa

Durada: 2000 hores
Horari: tarda

Mòduls professionals: 

•	 Assessoria de bellesa
•	 Assessorament en el maquillatge personal
•	 Assessorament en els canvis dels cabells
•	 Estilisme en el vestir
•	 Protocol i usos socials
•	 Imatge personal i comunicació
•	 Administració, gestió i comercialització en 

la petita empresa
•	 Relacions en l’àmbit de treball
•	 Formació i orientació laboral
•	 Formació en centres de treball
•	 Síntesi

Durada: 2000 hores (2 cursos acadèmics)
Horari: tarda

Mòduls professionals: 

•	 Sistemes de telefonia  
•	 Sistemes tècnics de producció i 

postproducció d'imatge i so  
•	 Sistemes tècnics d'emissió i recepció 

d'imatge i so  
•	 Electrònica digital per a sistemes 

informàtics  
•	 Equips i sistemes informàtics 
•	 Sistemes operatius monousuari, multiusuari 

i utilitats de suport 
•	 Programes d'usuari  
•	 Tècniques de programació  
•	 Sistemes telemàtics  

•	 Gestió del desenvolupament de sistemes de 
telecomunicació i informàtics 

•	 Administració, gestió i comercialització 
d'una petita empresa 

•	 Desenvolupament de sistemes de 
telecomunicació i informàtics  

•	 Qualitat 
•	 Seguretat en les instal·lacions de sistemes de 

telecomunicació i informàtica 
•	 Relacions en l'àmbit de treball 
•	 Formació i orientació laboral 
•	 Formació en centres de treball

Al C.E. Jaume Balmes és molt important que l’alumne vegi que allò que estudia als Cicles Formatius 
està pensat per a trobar una feina de manera immediata. És per això que hem posat a la teva 
disposició tot un departament que s’encarregarà de posar-te en contacte amb el món laboral. 

Des de la nostra Borsa de treball rebràs tota la informació i assessorament que et calgui per 
saber com enfrontar-te a una feina. A més, farem un seguiment de la teva relació amb l’empresa 
i t’assessorarem en cas que tinguis qualsevol mena de dubte o problema. Sabem que aquest és un 
tema molt important i decisiu per al teu futur, i per això nosaltres li donem tota la importància. 

La nostra experiència en la relació amb el món de l’empresa ve de molt lluny. Des que el C.E. Jaume 
Balmes era un centre de F. Professional hem obert moltes portes a empreses de molts sectors, i 
això s’ha potenciat també a l’entrar en funcionament el nou sistema educatiu. 

Tots els alumnes que estudien al nostre Centre són a la base de dades del Departament d’Inserció 
Laboral, i això ens permet poder donar resposta adequada a les empreses que es dirigeixen a 
nosaltres quan necessiten alguna persona per cobrir un lloc de treball de Tècnic Superior de la seva 
especialitat. D’aquesta manera, aconseguim un dels objectius del nostre ideari: la teva inserció 
laboral, que en cas dels cicles de la nostra escola és del 100%. Els serveis de la Borsa de Treball 
duren almenys 5anys. 




