
Ensenyaments professionals de música i dansa: del 4 al 16 d'abril 

Ensenyaments cicles d'animació en circ i tècniques d'actuació teatral: del 15 d'abril al 4 de juny

Batxillerat, els Cicles de Grau Mitjà de Formació Professional i d'Arts plàstiques i Disseny: del 14 al 24 de maig

Programes de Formació i Inserció: del 14 al 25 de maig 

Cicles de Grau Superior de Formació Professional i d'Arts plàstiques i disseny: del 29 de maig al 7 de juny

Ensenyaments esportius (primer període): del 8 de maig al 6 de juny

Ensenyaments d'educació d'adults: del 18 al 26 de juny 

Curs de formació específic per a l'Accés a Cicles de GM excepte els que s'imparteixen en centres de formació d'adults: Del 2 a 6 de juliol

Escoles oficials d'idiomes: Cursos extensius i 1er període de cursos intensius i flexibilitzats: del 3 al 6 de setembre 

** Novetat: Preinscripció electrònica en els cicles formatius de grau superior d'FP.

 

Servei d’Orientació Laboral
El Servei informa i assessora en les diferents sortides formatives, professionals i laborals per a incorporar-se al mercat de treball.Ens trobaràs a: 

PROMOCIÓ ECONÒMICA - CENTRE INNOVACIÓ ANOIA    ·    Dilluns a divendres de 8 a 15h

Tel. 938054411 Ext. 5

       peconomica@vilanovadelcami.cat   ·         

       www.vilanovadelcami.cat
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* La superació d’un curs o matèries per part dels tècnics d’FP dona prioritat en l’admissió als cicles de grau superior.
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Higiene bucodental. (DUAL)

Artístic · Arts Plàstiques · Arts Escèniques

Animació d'Activitats físiques i esportives

Curs de preparació proves de Grau Mitjà: CFA ANOIA    Escola Pia Igualada. *Subjecte a mínim d'alumnes
Curs de preparació a les proves de Grau Superior: Acadèmia Igualada    CFA ANOIA    IOC-Institut Obert de Catalunya
Curs d'accés a cicles de Grau Mitjà: Escola Pia Igualada. *Subjecte a mínim d'alumnes
Curs de preparació per a la incorporació als cicles Superiors: Escola Pia Igualada. *Subjecte a mínim d'alumnes   IOC-Institut Obert de Catalunya    
   Academia Igualada


