INS GERBERT D'AURILLAC Sant Fruitós de Bages www.iesgerbert.cat Telf. 93 876 18 21

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

MÀRQUETING I PUBLICITAT
(ENOLÒGIC)
modalitat dual
Nou

INFORMA'T

Preinscripció

Del 29 de maig al 7 de juny de 2018
Què és la Formació Professional DUAL?
Model educatiu, que permet al nostre alumnat rebre una part de la
seva formació en el centre educatiu i l’altra part mitjançat un treball
remunerat en una empresa especialitzada del sector vitivinícola de
la DO Pla de Bages.

Sortides Professionals :
Aquests estudis capaciten per treballar de tècnic/a de màrqueting;
tècnic/a de publicitat; tècnic/a en relacions públiques;
organitzador/a d'esdeveniments de màrqueting i comunicació del
sector vitivinícola entre d'altres.

Quant cobraràs?
Amb contracte de formació i aprenentatge: 5,16 e/hora.
Amb la beca salari: 3,36 e/hora.
L'empresa és qui escull la modalitat de contractació.

REQUISITS D'ACCÉS:
- Títol de Batxillerat
- Haver superat el CAS
- Haver superat el COU
- Tenir qualsevol titulació universitària
- Haver superat la prova d'accés a la
universitat per majors de 25 anys.

DURADA DEL CICLE
- 2 cursos acadèmics - 2310 hores - :
*1340 hores lectives a l'institut
*970 hores a l'empresa

IMPORT MATRÍCULA
- Per curs: 360 euros
- Per unitat formativa: 25 euros

INSTITUT GERBERT D'AURILLAC
SANT FRUITÓS DE BAGES
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