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Horaris:
de 08.15 a 14.00h
i de 16.00h a 20.30h

La Fira d’Estudis de Formació Professional 
pretén ser un espai que ajude a l'estudiantat 
a decidir eficaçment el seu futur formatiu i 
professional. Combina una oferta de centres 
educatius i formatius, entitats i empreses a 
les quals el jovent es podrà incorporar quan 
finalitze els seus estudis. Es tracta de què 
l’alumnat puga conéixer tant l’oferta 
formativa que tenen al seu abast en el camp 
de la formació professional, com la demanda 
que tenen les empreses del seu voltant, per 
a poder  prendre una decisió informada i 
adequada a les seues preferències i 
habilitats, per a començar a construir un 
projecte de vida i professional.
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CIFP COSTA D’AZAHAR – GRAU DE CASTELLÓ

IES LA VALL D’ALBA – VALL D’ALBA

Hostaleria

Transport i Manteniment de Vehicles

Cuina i restauració

Cuina

Cuina i gastronomia
Serveis de restauració

Muntatge d’estructures i instal·lació
de sistemes aeronàutics

Direcció de cuina
Direcció de serveis de restauració
Doble titulació: 
Direcció de cuina i Direcció de serveis de restauració

Manteniment aeromecànic d’avions 
amb motor de turbina

Insdústries alimentàries

Panaderia, rebosteria i conteria

Turisme

Agències de viatges i gestió d’esdeveniments
Guia, informació i assistències turístiques
Gestió d’allotjaments turístics

FPM FPS
FPB

Cicle Bàsic Cicle Mitjà Cicle Superior

Nivell dels Cicles 

Manteniment aeromecànic d’helicòpters
amb motor de turbina
Manteniment de sistemes electrónics i aviònics 
en aeronaus

Aquest fullet conté un recull 
dels Cicles Formatius que 
participen en la Fira
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                               Agrària

                      Agrojardineria i composicions orals

                               Informàtica i comunicacions

                      Sistemes microinformàtics

                      Desenvolupament d’aplicacions web
                      Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

                              Hostaleria i turisme

                      Programa Formatiu de Qualicació Bàsica
                      Operacions bàsiques de cuina. 

IES BENIGASLÓ - LA VALL D’UIXÓ 
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FPB
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IES BOTÀNIC CAVANILLES – LA VALL D’UIXÓ

Administració i gestió

Serveis administratius

Gestió administrativa

Assistència a la direcció
Administració i nances

        Electricitat i electrònica

Electricitat i electrònica

Instal·lacions de telecomunicacions

Automatització i robòtica industrial

         Transport i manteniment

Carrosseria
Electromecànica de maquinària
Electromecànica de vehicles automòbils

Automoció

IES HONORI GARCIA – LA VALL D’UIXÓ

IES VILA-ROJA - ALMASSORA

Comerç i màrqueting

Serveis comercials

Activitats comercials

Gestió de vendes i espais comercials

Màrqueting i publicitat

Sanitat

Cures auxiliars d’infermeria

IES GILABERT DE CENTELLES – NULES

Agrària

Agrojardineria i composicions orals

Producció agroecològica

Electricitat i electrònica

Electricitat i electrònica

Instal·lació i manteniment

Manteniment electromecànic

Mecatrònica industrial
Prevenció de riscos laborals

Seguretat i medi ambient

Educació i control ambiental

Serveis socioculturals i a la comunitat

Atenció a persones en situació de dependència

Educació infantil

Integració social

Administració i gestió

Serveis administratius

Gestió administrativa

Administració i nances

 Imatge i so

Video discjòquei i so

So per a audiovisuals i espectacles
Realització de projectes d’audiovisuals i espectacles
Il·luminació, captació i tractament d’imatge

IES JORGE JUAN – PORT DE SAGUNT

Activitats físiques i esportives

Guia en el medi natural i de temps lliure

Acondicionament físic
Ensenyament i animació socioesportiva

 Sanitària

Emergències sanitàries
Farmàcia i parafarmàcia

Anatomia patològica i citodiagnòstic
Documentació i administració sanitària
Laboratori clínic i biomèdic
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Cicle Bàsic Cicle Mitjà Cicle Superior

Nivell dels Cicles 


