
OFERTA FORMATIVA

  L'objectiu del nostre centre és formar persones
competitives i creatives amb capacitat per

desenvolupar-se dins el món laboral actual.

CIFP  PAU
CASESNOVES

INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I BIG DATA
Científic, Analista o arquitecte de sistemes de

dades

CENTRE INTEGRAT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

ORIENTACIO@PAUCASESNOVESCIFP.CAT

971 88 17 10 / 971 88 17 11

CARRER JOAN MIRÓ, 22 INCA - 07300

WWW.PAUCASESNOVESCIFP.CAT

w
w

w
.p

a
u

ca
se

sn
o

ve
scifp

.ca
t

CURSOS ESPECIALITZACIÓ

DESENVOLUPAMENT DE VIDEOJOCS I
REALITAT VIRTUAL

Desenvolupar videojocs i aplicacions
interactives de realitat virtual augmentada

CURSOS FORMACIÓ
OCUPACIONAL

Electricitat i electrònica
Energia i aigua
Transport i manteniment de vehicles
Informàtica i comunicacions
Administració i gestió

El centre ofereix anualment cursos de
formació ocupacional de les següents famílies
professionals:
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GRAU MITJÀ

MANTENIMENT DE
VEHICLES

Operacions de
manteniment i reparació

de vehicles

www.paucasesnovescifp.cat

GRAU SUPERIORFP BÀSICA

GESTIÓ ADMINISTRATIVA
Recolzament en l 'àmbit adminstratiu, tant en les

empreses públiques com privades.

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES
Muntatge i manteniment d'equips i instal·lacions de

baixa tensió i interiors d'habitatge.

SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES
Instal·lació, configuració i manteniment de sistemes
microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes

locals

INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS
Instal·lacions, configuració i optimització dels

diferents sistemes de telecomunicacions

ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES AUTOMÒBILS
Operacions de manteniment, muntatge i

trasformacions de les àrees de mecànica

ADMINSTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN
XARXA

Configuració, administració i manteniment de
sistemes informàtics

DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB
Desenvolupament, implantació i manteniment

d'aplicacions web

DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS
MULTIPLATAFORMA

Desenvolupament, implantació i manteniment
d'aplicacions informàtiques multiplataforma

ADMINISTRACIÓ I FINANCES
Organització i execució de les operacions de gestió i

administració en els processos empresarials

AUTOMOCIÓ
Organització i suparvisió de les operacions de

manteniment en el sector d'automoció

SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS
Realització i gestió de projectes i instal·lacions

electrotècniques i domòtiques

ENERGIES RENOVABLES
Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars

fotovoltaiques i parc eòlics
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ASSITÈNCIA A LA DIRECCIÓ
Assistir a la direcció i altres

departaments en les activitats d'organització,
representació de l 'entitat i funcions administratives

En 3 cursos pots
realitzar els 2 cicles Oferta distància
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Oferta presencial
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