FP a DISTANCIA es…

L’FP a DISTÀNCIA és…
El règim d’FP que permet l’estudi i la formació a
les persones, especialmente les adultes, que per
situacions personals no puguin estudiar i
formar-se en règim d’ensenyament presencial, a
la vegada que combinen aquesta formació amb
l’activitat laboral o altres responsabilitats.
L’FP a DISTÀNCIA requereix…
 Tenir condicions d’accés als cicles formatius
de formació professional.
 Tenir competència informàtica a nivell
d’usuari.
 Tenir ganes d’estudiar al teu ritme.
L’FP a DISTÀNCIA s’organitza…
 Cada alumne pot triar cada any els mòduls
del cicle formatiu que trobi oportuns.
 Alguns mòduls tenen hores de pràctica en un
centre educatiu.
 L’alumne té un tutor a cada mòdul que el
guia en l’aprenentatge.

Vols formar-te
des de casa?
Títols oficials de formació professional

DISTÀNCIA
Títulos oficiales de Formación Profesional

La FP a DISTANCIA requiere…
 Tener las condiciones de acceso a los ciclos
formativos de Formación Profesional.
 Tener competencia informática a nivel de
usuario.
 Tener ganas de estudiar a tu ritmo.
La FP a DISTANCIA se organiza…

¿Quieres formarte desde
casa?

Els beneficis de l’FP a DISTÀNCIA són…
 Obtenir un títol oficial de formació
professional.
 Adaptar els estudis al ritme de cada alumne.
 No estar lligat per horaris i poder gestionar el
temps d’autoaprenentatge.

El régimen de FP que permite el estudio y
formación a personas, especialmente las adultas,
que por situaciones personales no puedan
estudiar y formarse en régimen de enseñanza
presencial, a la vez que combinan esta formación
con
su
actividad
laboral
u
otras
responsabilidades.

 Cada alumno puede escoger cada año los
módulos del ciclo formativo que desee.
 Algunos módulos tienen horas de práctica
en un centro educativo.
 El alumno tiene un tutor en cada uno de
los módulos que guía su aprendizaje.
Los beneficios de la FP a DISTANCIA son…

www.fp.caib.es/distancia

 971 17 78 59

 Obtener un título oficial de Formación
Profesional.
 Adaptar los estudios al ritmo de cada
alumno.
 No estar atado por horarios y poder
gestionar el tiempo de auto- aprendizaje.

Actualment l’FP a DISTÀNCIA s’ofereix a…














CFG superior Agències de viatge i gestió d’esdeveniments a l’IES Juníper Serra
CFG superior Guia, informació i assistències turístiques a l’IES Juníper Serra
CFG superior Gestió d’allotjaments turístics a l’IES Juníper Serra
CFG mitjà Gestió administrativa a l’IES Ses Estacions
CFG superior Administració i finances a l’IES Ses Estacions
CFG superior d’Assistència a la direcció a l’IES Ses Estacions
CFG mitjà Instal·lacions elèctriques i automàtiques a l’IES Politècnic
CFG mitjà Sistemes microinformàtics i xarxes a l’IES F. de Borja Moll
CFG mitjà Farmàcia i parafarmàcia a l’IES F. de Borja Moll
CFG superior Administració de sistemes informàtics en xarxa a l’IES F. de Borja Moll
CFG mitjà Emergències sanitàries a l’IES Josep M. Llompart
CFG mitjà Atenció a persones en situació de dependència al CIFP Son Llebre
CFG superior Educació infantil a l’IES Antoni Maura

Sabies que…
Pots convalidar mòduls ja cursats a estudis presencials amb
els d’educació a distància.
Pots fer els estudis durant els anys que necessitis.
Si tens certificats de professionalitat, pots completar la
formació per obtenir el títol oficial d’FP corresponent.
Si tens unitats de competència reconegudes mitjançant
l’experiència professional, tens prioritat en aquesta modalitat.

INFORMA’T a http://www.formacioprofessional.caib.es/distancia o al  971 17 78 59
Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals. Passatge de Guillem de Torrella, 1, Palma
Actualmente la FP DISTANCIA se ofrece en…














CFG Superior Agencias de viaje y gestión de eventos en el IES Juníper Serra
CFG Superior Guía, información y asistencias turísticas en el IES Juníper Serra
CFG Superior Gestión de alojamientos turísticos en el IES Juníper Serra
CFG Medio Gestión administrativa en el IES Ses Estacions
CFG Superior Administración y finanzas en el IES Ses Estacions
CFG Superior de Asistencia a la dirección en el IES Ses Estacions
CFG Medio Instalaciones eléctricas y automáticas en el IES Politècnic
CFG Medio Sistemas microinformáticos y redes en el IES F. Borja Moll
CFG Medio Farmacia y parafarmacia en el IES F. Borja Moll
CFG Superior Administración de sist. informáticos en red en el IES F. Borja Moll
CFG Medio Emergencias sanitarias en el IES Josep M. Llompart
CFG Medio Atención a persones en situación de dependencia en el CIFP Son Llebre
CFG Superior Educación infantil en el IES Antoni Maura

Sabías que…
Puedes convalidar módulos ya cursados en estudios
presenciales con los de educación a distancia.
Puedes realizar tus estudios en el tiempo que necesites.
Si tienes certificados de profesionalidad puedes completar tu
formación para obtener el título de FP correspondiente.
Si tienes unidades de competencia reconocidas mediante la
experiencia profesional tienes prioridad en esta modalidad.

INFÓRMATE en http://www.formacioprofessional.caib.es/distancia o en el  971 17 78 59
Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals, a Passatge Guillem de Torrella, 1 (07002-Palma de Mallorca)

