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El centre amplia els cicles de Formació DUAL, amb formació remunerada, i en tots s’oferirà 
la possibilitat de fer pràctiques dins i fora del territori europeu a través de l’Erasmus+

Formació professional, ensenyament 
qualificat amb opcions de futur

3 i 4 de maig, portes 
obertes a l’Escola de 
Música Enric Granados

L’institut Francesc Ferrer i Guàrdia prepara per 
al 12 de maig (a les 18 hores) una jornada de 
portes obertes centrada en la formació profes-
sional. La jornada servirà per resoldre dubtes i 
obtenir informació sobre els cicles, alguns dels 
quals estan inclosos en la Formació Dual (amb 
la possibilitat de fer formació  remunerada en 
una empresa)  i al programa Erasmus+, que per-
met continuar la formació dins i fora de la Unió 
Europea. El curs 2016-2017 oferiran cicles de 
les famílies de comerç i màrqueting (grau mi-

tjà d’activitats comercials, i graus superiors de 
gestió de vendes i espais comercials, i comerç 
internacional, els tres amb F. DUAL); de sani-
tat (grau mitjà de cures auxiliars d’infermeria 
i d’emergències sanitàries) i d’edificació i obra 
civil (grau superior de projectes d’edificació). 
Si aquest curs el cicle de comerç internacional 
oferia la possibilitat de participar a l’Erasmus+, 
a partir del proper es farà extensiu a la resta. Les 
dates de preinscripció encara no s’han publicat 
però amb tota probabilitat es farà al  juny.

Un altre dels espais educatius de 
Sant Joan Despí que obrirà por-
tes al maig per donar a conèixer 
la seva oferta serà l’Escola de 
Música Enric Granados. Serà 
els dies 3 i 4 de maig de 19 a 21 
h. L’objectiu de les jornades és 
donar la possibiitat de conèixer 
directament el funcionament de 
la docència a l’escola, el profes-
sorat i treball que realitzen a 
més de més de qualsevol altra 
informació que els assistents 
puguin considerar d’interès. 
Durant la visita es podrà accedir 
a les classes d’instruments, llen-
guatge, grup instrumental, coral 
de nens i coral d’adults que es 
facin en l’horari de les jornades. 
L’escola de música està ubicada 
al Centre Cívic Sant Pancraç.

El Consell dels Infants comença a celebrar el desè aniversari. L’ens consultiu de l’alumnat de 
les escoles de primària de Sant Joan Despí està treballant en diferents activitats per commemorar la 
primera dècada d’existència. Els nens i nenes han dissenyat un logotip commemoratiu i han preparat 
una exposició que recorrerà les escoles on es fa un resum de la feina duta a terme en aquests 10 anys.

12 de maig, 18 hores, jornada de portes obertes a l’institut Francesc Ferrer i Guàrdia


