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Sortides professionals
Tècnic/a en laboratori fotogràfic i cinematogràfic. Tècnic/a en tractament digital
d imatges fotogràfiques.
Imprimir
Envia per correu

Oferta a Terrassa (Curs 2006-2007)

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Comunicació, Imatge i So
Laboratori d imatge
IES Sta. Eulàlia i el Centre de Formació Municipal
Antic IES Vallparadís

http://www.terrassa.cat/consellfp/documents/promofp/Oferta_Cicles_Formatius_Terr
assa_Curs_0607.pdf

4.10 OFERTES DE FORMACIÓ NO REGLADA A TERRASSA60

4.10.1 Formació Professional: Programes de garantia social

Els programes de garantia social ofereixen formació bàsica i professionalitzada,
preparant als/a les joves pel món del treball i afavorint la seva inserció social i laboral
i/o, si s'escau, la continuació dels seus estudis en la formació professional reglada.
La durada dels programes de garantia social oscil·la entre les 600 i les 1.200 hores
(20 a 25 hores setmanals), en funció dels objectius específics de l'oferta formativa i
de la seva complexitat.
Aquesta oferta formativa es porta a terme amb la col·laboració dels departaments
d'Educació, Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya, les administracions
locals i altres entitats. Així mateix, també compta amb el suport del Fons Social
Europeu.

Qui pot accedir als programes de garantia social?
Joves majors de 16 anys.

                                           
60 Font: Foment de Terrassa (Portal d Ocupabilitat i Formació de Terrassa).

http://www.terrassa.cat/consellfp/documents/promofp/Oferta_Cicles_Formatius_Terr
assa_Curs_0607.pdf
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Sense el títol de Graduat en Educació Secundària.
Estar en possessió del DNI/NIE.
Tenir voluntat de formar-se en un ofici o professió per accedir a un lloc de treball o
reincorporar-se al sistema educatiu.

Família professional
FORMACIÓ COMPLEMENTARIA
Codi curs
A200600000000000032
Nom
DISSENYADOR/A WEB I MULTIMEDIA
Especialitat
DISSENY PÀGINES WEB
Data inici
18-Setembre-2006
Data fi
07-Febrer-2007
Places
15
Continguts
1. HTML 1.1. Introducció al codi 1.2. Estructura pàgina Html 1.3. Plantilla bàsica 1.4.
Format etiquetes 1.5. Etiquetes principals 1.6. Funcionament del codi 1.7. Etiquetes
bàsiques de format (tipus de lletra, color, fons......) 1.8. Imatge de fons 1.9. Inserir
imatges 1.10. Línia horitzontal 1.11. Crear llistes 1.12. Hipervincles 1.13. Text en
moviment 1.14. Taules 1.15. Marcs 2. DREAMWEAVER 2.1. Introducció 2.2.
Aspecte i funcionamnet d l aplicació 2.3. Crea site 2.4. Propietats pàgina 2.5.
Propietats text 2.6. Inserir imatge / propietats 2.7. Imatges interactives 2.8. Treball
amb taules / propietats 2.9. Enllaços 2.10. Mapa sensible 2.11. Inserir regla /
propietats 2.12. Treball amb capes / propietats 2.13. Comportaments 2.14. Línia de
temps 3. FLASH 3.1. Introducció a l aplicació 3.2. Popietats de la pel·lícula 3.3.
Pannells 3.4. Dibuix 3.5. Biblioteca 3.6. Treball amb grups 3.7. Crear símbols /
modificar 3.8. Interpolació de moviment 3.9. Interpolació de mida 3.10. Interpolació
de color 3.11. Configurar 3.12. Publicar 3.13. Exportar / Importar 3.14. Interpolació
de forma 3.15. Capes guies 3.16. Màscara 3.17. Botons 3.18. Guies 3.19. Enllaços
3.20. Accions 4. INSERCIÓ LABORAL I TÈCNIQUES DE RECERCA DE FEINA. 5.
SENSIBILITZACIÓ EN MEDIAMBIENT. 6. PREVENCIÓ DE RISCOS.
Horari
De 14:00 a 18:00 i De 14:
Nom contacte
Fundació Privada Cecot Formació
Telèfon contacte
937360550
Adreça centre
Sant Pau, 6 - 08221 Terrassa
Web
http://www.cecot.es/formacio

http://www.cecot.es/formacio
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Correu electrònic
Info.formacio@cecot.es
Enllaç
http://www.cecot.es/formacio/asp/detall.asp?cod_act=A200600000000000032&tipus
_act=SEM&act_pac=&cod_res=

4.10.2 Formació ocupacional

Es tracta de formar-se en una professió determinada mitjançant cursos
teoricopràctics que es programen en funció de les necessitats del mercat laboral. La
seva finalitat és millorar la qualificació professional i la capacitat per trobar ocupació.

Quines són les característiques d aquests cursos?

Estructuració de l oferta formativa en funció de programacions anuals.

Programa formatiu variable (durada, àrees, etc.) en funció del nivell d entrada i de
sortida dels/de les alumnes.

Qualificació específica per a una ocupació i nivell professional segons les
necessitats del mercat de treball (demanda empresarial).

Adaptació dels cursos a diferents col·lectius utilitzant metodologies de treball
específiques.

Iniciació dels cursos depenent de les aprovacions de les diferents entitats on s han
sol·licitat (normalment no coincideix amb l inici del curs escolar).

Pràctiques en empresa: segons l'especialitat del curs es realitzen pràctiques en
empreses per oferir als/a les alumnes un coneixement proper del món laboral i de
l empresa actual (sistemes, maquinària, instal·lacions, etc.). A la vegada que es
realitzen les pràctiques s'adquireixen també els hàbits laborals i l'experiència
professional necessària per a la futura integració en el mercat de treball.

La formació en la professió escollida es complementa amb l'orientació i el
coneixement d'eines útils per a la inserció, la prevenció de riscos i la sensibilització
ambiental.

Qui, com i quan pot accedir als cursos de formació ocupacional?

Per poder accedir s han de reunir els següents requisits:

Ser major de 16 anys.

Tenir una total disponibilitat per a la realització del curs. Els cursos són de dilluns a
divendres i, normalment, es fan entre 4 i 6 hores diàries en horari de matí o tarda.

Estar inscrit/a a l Oficina del Servei d'Ocupació de Catalunya com a demandant
d'ocupació no ocupat/da.

http://www.cecot.es/formacio/asp/detall.asp?cod_act=A200600000000000032&tipus
_act=SEM&act_pac=&cod_res=
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Estar en possessió del DNI/NIE.

Tenir el nivell d entrada demanat al curs.

L inici de la formació ocupacional depèn de l aprovació dels cursos sol·licitats per les
institucions (normalment no coincideix amb el curs escolar). Per això les sol·licituds
es poden fer durant tot l'any a la majoria de centres.

En finalitzar el curs es dóna un certificat de qualificació específica per a una
ocupació.

Quina documentació cal aportar?

Fotocòpia del DNI/NIE.

Fotocòpia de la tarja de demanda d ocupació de l Oficina del Servei d'Ocupació de
Catalunya.
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4.11 La formació cinematogràfica a Catalunya61

Amb l arribada de la democràcia, els cercles industrials, intel·lectuals i pedagògics
tornen a posar damunt la taula la necessitat d instaurar una ensenyança de
cinematografia de grau superior. La nova Generalitat, però, va decidir prioritzar la
recuperació de la llengua catalana, menyspreada pel règim franquista, abans que les
necessitats d una indústria catalana que no necessàriament produiria obres en
català.

El fracàs de l EOC madrilenya, liquidada l any 1976 amb tota una costosíssima
estructura d ensenyança cinematogràfica, va suposar un advertiment i amb tota
seguretat va paralitzar qualsevol mena de projecte de grau superior només
tangencialment representat en certes branques de ciències de la informació i en la
càtedra d història del cinema , deixant l única ensenyança teòrica i pràctica existent

                                           
61 Reproducció de l article: Josep Maixenchs, Aproximació a la formació cinematogràfica a
Catalunya , Quaderns del CAC, 23-24, Barcelona, setembre 2005-abril 2006, p. 221-224.


