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Batxillerat humanístic i social
Batxillerat científic i tecnològic
CFGM d'atenció a persones amb dependència (APD)
CFGM de cures auxiliars d’infermeria (CAI)  
CFGM de farmàcia i parafarmàcia (FPF)
CFGS d'educació infantil (EI)
CFGS d'integració social (ISO)
CFGS de documentació i administració sanitària
(DAS)

INSTITUT MAREMAR

Graduat en educació secundària per a
persones adultes (GES)
Curs específic per a l’accés als cicles de grau
mitjà (CAM)
Formació per a les proves d’accés als cicles
formatius de grau superior (PACFGS) i
proves d’accés a la universitat per a majors
de 45 anys
Castellà nivell 1 (acolliment lingüístic)
Català nivell 1 (acolliment lingüístic) 
Taller conversem en català 
Tallers d’alfabetització 
Tallers d’anglès inicial
Tallers d’informàtica

CENTRE DE FORMACIÓ PER A PERSONES
ADULTES DEL MASNOU (CFPAM)

Treball per projectes i empoderament per al
desenvolupament de competències
Orientació i tutorització per a l’escolartizació
i inserció
Innovació
Perspectiva de gènere
Acompanyament personalitzat

CENTRE DE NOVES OPORTUNITATS (CNO)

Informació sobre el mercat de treball
Eines i canals de recerca de feina
Formació ocupacional
Orientació professional
Assessorament per crear una empresa
Pràctiques a empreses

SERVEI LOCAL D'OCUPACIÓ (SLO)

Batxillerat modalitat arts

CFGM d'atenció a persones en situació de dependència
CFGM de cures auxiliars d'enfermeria
CFGM de sistemes de microinformàtica i xarxes

CFGS d'administració de sistemes informàtics en xarxa
CFGS de desenvolupament d'aplicacions multiplataforma
CFGS d'administració i finances
CFGS de comerç internacional
CFGS de dietètica
CFGS de documentació i administració sanitàries
CFGS d'integració social
CFGS de màrqueting i publicitat

Intel·ligència artificial
Blockchain
Internet de les coses (IoT)
Big data

MARESME ESTUDIS SUPERIORS

        a) Art i disseny      b) Arts escèniques
        c) Audiovisuals      d) Producció musical

CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ:

CURSOS de formació de persones en atur (FOAP)
FORMACIÓ contínua per a empreses

Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic
Auxiliar d'activitats esportives 

PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)

Atenció i orientació directa a joves

REFERENT D'OCUPACIÓ JUVENIL (ROJ)

CFGM d'activitats comercials
CFGS de màrqueting

INSTITUT D'ALELLA

Geoda
Unportal
FP Dual
Escola Municipal de Música del Masnou (EMUMM)

EDUCACIÓ

Espai Jove de Ca n’Humet
Espai lúdic i educatiu per a joves d’entre 12 i 29 anys
Espais d’oci
Bucs d’assaig musical
Aula d’estudi
Sales per a reunions, treballs, tallers i molt més
Informació juvenil (SIJ)
Mobilitat internacional jove
Aula d’estudi dinamitzada
Informació i atenció a les dones joves (SIAD Jove)
Orientació psicològica
Servei Local d’Ocupació Jove

JOVENTUT

Batxillerat humanístic i social
Batxillerat científic i tecnològic
Batxillerat d'arts plàstiques, imatge i
disseny

INSTITUT MEDITERRÀNIA

CFGB d'electricitat i electrònica
CFGM d'activitats comercials
CFGM d'electromecànica de vehicles automòbils
CFGM de gestió administrativa
CFGM de guia en el medi natural i de temps de
lleure (antic CAFEMN)
CFGM d'instal·lacions elèctriques i automàtiques
CFGM de jardineria i floristeria
CFGS d'administració i finances
CFGS de màrqueting i publicitat
PFI d'auxiliar d’activitats d’oficina i en serveis
administratius generals
PFI d'auxiliar de vivers i jardins

INSTITUT DE PREMIÀ DE MAR


