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Preinscripció per als ensenyaments 
postobligatoris

L’institut Francesc Ferrer i Guàrdia consolida la formació dual en el cicle de comerç 
internacional en un projecte que els permetrà fer pràctiques a Nestlé

Si al març es va iniciar el període de 
matriculació per als ensenyaments 
obligatoris (infantil, primària i 

ESO), a partir del maig els estudiants que 
vulguin continuar formant-se podran 
matricular-se en batxillerat, i cicles for-
matius de grau mitjà i superior. A Sant 
Joan Despí l’oferta és força àmplia.
Els instituts Jaume Salvador i Pedrol 
i Francesc Ferrer i Guàrdia, a més de 
l’Ateneu, ofereixen l’opció d’estudiar ba-
txillerat; i a més, el Ferrer i Guàrdia dis-
posa de cicles formatius de grau mitjà i 
superior. 
Precisament, aquest centre, consolida 
aquest any un cicle formatiu de grau su-
perior de comerç internacional inclòs 
en la formació dual. Això suposarà que 
l’alumnat realitzarà part de les pràctiques 
en una empresa. El centre ha arribat a un 
acord amb la multinacional Nestlé, dins 
del projecte Nestlé needs YOUth, que per-

Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior

Batxillerat
Preinscripció: del 13 al 23 de maig

Matrícula ordinària, de l’1 al 9 de juliol

Institut Francesc Ferrer i Guàrdia: 
batxillerats de ciències i tecnologia 

i humanitats i ciències socials 

Institut Jaume Salvador i Pedrol: 
batxillerats de ciències i tecnologia 

i humanitats i ciències socials 

Ateneu Instructiu: 
batxillerat de ciències i tecnologia 

i humanitats i ciències socials

Cicles formatius de grau mitjà
Preinscripció: del 13 al 23 de maig

Matrícula ordinària, de l’1 al 9 de juliol

Institut Francesc Ferrer i Guàrdia: comerç, cures 
auxiliars d’infermeria i emergències sanitàries

Cicles formatius de grau superior
Preinscripció: del 27 de maig al 6 de juny

Matrícula ordinària, de l’1 al 9 de juliol

Institut Francesc Ferrer i Guàrdia: 
comerç internacional i projectes d’edificació

Jornades de portes obertes: Francesc Ferrer i Guàrdia (6 de maig, 18 h); Jaume Salvador i Pedrol (7 de maig, 
18.30 h) i Ateneu Instructiu (22 d’abril, cal trucar abans al telèfon 93 373 17716 / 93 373 24 94). La Institució Cultural  d’Arts 
i Humanitats (ICARTH) farà portes obertes el 25 d’abril (10.30 a 13 h). ICARTH ofereix un cicle formatiu mitjà de tècnic en 
arts plàstiques i disseny en decoració, i un de tècnic en arts plàstiques i disseny en l’assistència al producte gràfic interactiu.

Gràcies a la formació dual, una part de l’alumnat pot ser contractat per l’empresa on fa les pràctiques
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Apuesta por un comercio de proximidad
Un estudio señala que el 84,4% de los 
locales comerciales están ocupados, un 
porcentaje superior a la media del área 
metropolitana, alrededor del 70%

En Sant Joan Despí se contabilizan 981 establecimientos

Nous tallers al 
Club de Feina
Recerca de feina per Internet (juny, 9 hores)
Iniciació a la informàtica (juny, 9 hores)
Monogràfic: competències necessàries 
per treballar en el sector alimentari, manipulació 
d’aliments, ( maig, 9 hores)
Prepara’t la teva presentació a l’empresa: 
elevator pitch. (maig, 3 hores)
Destaca a través del CV. S’adapta el teu CV 
a l’ocupació que estàs buscant? (maig, 2 hores)

Els tallers es faran de 9.30 a 13.30 h. Més informació i ins-
cripcions: Departament de Promoció Econòmica (c. de John F. 

Kennedy, 8, telèfon 93 480 80 50, 
www.promodespi.net)

El comercio local goza de buena salud. Según un estudio 
del observatorio económico Eixos.cat realizado a partir 
de un trabajo de campo sobre el empleo comercial, Sant 

Joan Despí tiene un modelo coherente con la localización del 
municipio dentro del área metropolitana, con un elevado peso 
del comercio cotidiano y una política urbanística que modera la 
dotación de uso comercial en las plantas bajas.
Este modelo lo hace fuerte para hacer frente al difícil contexto 
metropolitano donde Barcelona y los numerosos centros comer-
ciales dificultan la consolidación de ejes comerciales potentes en 
los núcleos urbanos. Según este censo (el trabajo de campo se 
realizó en la segunda mitad de 2013) de los 981 locales en planta 
baja que hay en la ciudad, 828 están abiertos, o sea, un 84,4% 
de los locales que admiten uso comercial tienen actividad. Este 
porcentaje está muy por encima de la media de ocupación me-
tropolitana, que es de alrededor del 70%.
El estudio concluye que la clave de la evolución comercial con-
sistiría en apostar por un comercio de proximidad adaptado a la 
realidad de cada uno de los cuatro barrios y consolidar algunos 
ejes con un comercio más especializado.

El estudio diferencia ocho grandes sectores, entre los que desta-
ca por encima de los demás los que se dedican al comercio coti-
diano (comestibles, carnicerías, panaderías, etc.). A nivel terri-
torial Les Planes i el Centre concentran el 75% de los comercios.

Dinamización comercial
El Ayuntamiento colabora y potencia diferentes iniciativas que 
ayudan a la dinamización del pequeño comercio con la organi-
zación de actividades como Firadespí, Fira Tapa o la Ruta de la 
Tapa de la Fiesta Mayor.

La asociación de comerciantes 
Activa Despí renueva 
su junta directiva
Activa Despí realizó el pasado 6 de marzo 
las elecciones para escoger a su nueva junta 
directiva. Yolanda Díaz es la nueva presiden-
ta de la entidad comercial; Rupert Moya, el 
vicepresidente y Paqui López, la secretaría. 
La junta se completa con seis vocales: Chan-
tal De Pouplana, Antonio Mena, Hugo Roca, 
Amador Pérez, Juan Sánchez y Gemma 
Duran.
La nueva junta de la asociación de comercio 
tiene por delante nuevos retos para dinami-
zar y promocionar el comercio local, próxi-
mo y de calidad.

metrà fer 100 hores de pràctica a final 
d’aquest curs, i al setembre, fer les 600 
restants de manera remunerada. Aques-
ta formació dual, molt incipient enca-
ra, vol augmentar la col·laboració entre 
els centres de formació professional i 
les empreses. Gràcies a aquest projecte, 
l’empresa es compromet a contractar una 

part de l’alumnat. L’objectiu del centre 
és incorporar altres cicles a la formació 
dual per facilitar l’accés al mercat laboral. 
D’altra banda, ICARTH també ofereix 
estudis artístics i d’humanitats a partir 
del curs vinent.
Podeu consultar tota l’oferta i les dates de 
matriculació al quadre adjunt.


