
ÚLTIMES PLACES A CICLES FORMATIUS
Preinscripció extraordinària els dies 8, 9 i 10 de setembre de 9.30 a 13.30h.

Més imformació a la nostra web: ivic.cat

OFERTA D’ESTUDIS CURS 2014-2015

Generalitat de Catalunya

Departament d’Ensenyament

Institut de Vic

Av. Sant Bernat Calbó, 8 - 08500 Vic

Tel. 93 889 18 78 - Fax 93 889 04 40

iesvic@xtec.cat - http://www.ivic.cat

Curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior

Matèries comunes (Català, Castellà i Anglès), Matemàtiques i específiques (Física-

Tecnologia i Economia de l’empresa)
Tarda 1 any

Cicles de Grau Mitjà de Formació Professional

CFPM AG10 Gestió administrativa LOE Matí 2 anys

CFPM 0601 Comerç LOGSE Matí/Tarda 1 any

CFGM 0601 Comerç LOGSE Dual Matí 2 anys

CFPM EE10 Instal·lacions elèctriques i automàtiques LOE Tarda 2 anys

CFPM EE30 Instal·lacions de telecomunicacions LOE Matí 2 anys

CFPM IM10 Manteniment electromecànic LOE Dual Tarda 2 anys

CFPM 1601 Cures auxiliars d’infermeria LOGSE Matí / 

Tarda

1 any

CFPM SA20 Farmàcia i parafarmàcia LOE Tarda 2 anys

CFPM SA30 Emergències sanitàries LOE Matí 2 anys

CFPM IA10 Elaboració de productes alimentaris LOE Matí 2 anys

Programa de Qualificació Professional Inicial

Jardineria i vivers Matí 1 any

Aplicació de les mesures flexibilitzadores de la Formació Professional

Assessorament i reconeixement de l’experiència professional

Semipresencialitat

Ensenyament secundari obligatori

ESO ( 1r , 2n , 3r , 4t ) Matí (jornada 

intensiva)
Batxillerat

Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials (4 itineraris) Matí 2 anys

Modalitat de Ciències i Tecnologia (5 itineraris) Matí 2 anys

   Opció de cursar Matemàtiques i Física en anglès (llengua vehicular)

Cicles de Grau Superior de Formació Professional

CFPS AGB0 Administració i finances LOE Tarda 2 anys

CFPS 0651 Gestió comercial i màrqueting LOGSE Matí 1 any

CFPS CMB0 Comerç internacional LOE Dual amb mobilitat (amb Alemanya) (3x2 

amb CMC0)

Tarda 2 anys

CFPS CMC0 Transport i logística LOE Dual (3x2 amb CMB0) Tarda 2 anys

CFPS EEB0 Automatització i robòtica industrial LOE Tarda 2 anys

CFPS 1555 Química ambiental LOGSE Matí 1 any

CFPS 1652 Higiene bucodental LOGSE Matí 1 any

CFPS 1654 Laboratori de diagnòstic clínic LOGSE Tarda 2 anys

   Oferta de diverses unitats formatives en anglès (llengua vehicular)

Dilluns, 8 de setembre de 2014

NOU9 CULTURA EL 39

La temporada es va presentar amb una gala i s’obre amb el concert ‘Música per la llibertat’

Comèdia, titelles, música, musical 
i màgia, a l’Auditori de Calldetenes
Calldetenes

Xavier Freixa

La temporada de setembre 
a desembre de l’Auditori-
Teatre de Calldetenes arriba 
amb espectacles de comèdia, 
música i màgia provinents 
de grans sales però també 
amb el Calltitellesdetenes 
i els muntatges d’artistes 
locals. La programació es va 
presentar aquest dissabte en 
una gala amb un format igual 
al de l’any passat: l’actor 
Jordi Font, natural del poble, 
conduïa el que simulaven ser 
uns premis en què es presen-
taven els títols que es podran 
veure enguany a l’auditori 
i s’hi intercalaven números 
de clown, circ, un reportatge 
còmic sobre un periodista 
anglès que visitava el poble i 
batucada a càrrec de l’Eska-
mot de Calldetenes, tots 
molt aplaudits.

Els espectacles emmarcats 
dins la festa major del poble 
encetaran la temporada 
aquest setembre: des del 
concert Música per la lliber-
tat 1714-2014, a càrrec de 
l’Orquestra de Cambra de 
l’Empordà i Juanjo Bosk, fins 
a una nit de monòlegs, i els 
espectacles dels grups locals 
L’Espardenya Teatre i la 
canalla del Trencaclosques. 
L’octubre vindrà marcat per 
Afterplay, dirigida per Imma 
Colomer, i el medley de 
musicals Hora de hits, de la 
companyia osonenca La Nota 
Teatre, aquest últim coorga-
nitzat amb el teatre L’Atlàn-
tida de Vic.

El novembre anirà regit 
per la 22a edició del festi-
val Calltitellesdetenes, que 
durant sis diumenges ofe-
rirà espectacles per als més 
petits. Pallassos de fusta, de 

M
A

R
C

 S
A

N
Y

É 

La gala de presentació de la programació, aquest dissabte, amb l’actor Jordi Font com a conductor

John Ford i els 

‘westerns’, tema 

dels curts que 

es presentin al 

Festival Julius

Vic

La frase “Em dic John Ford 
i faig pel·lícules de l’Oest” 
és el tema obligatori dels 
curtmetratges que es pre-
sentin enguany al Festival 
Julius, que convoca Cineclub 
Vic i que tindrà lloc entre 
els dies 9 i 14 del proper mes 
de desembre. Com és habi-
tual, a part d’inspirar-se en 
aquest lema, les produccions 
han d’haver estat rodades 
durant el 2014 i creades 
expressament per al festival. 
El metratge ha de ser d’un 
màxim de 10 minuts, en 
format lliure. El termini per 
presentar els curts s’acaba el 
dia 31 d’octubre, al Cineclub 
Vic. Una vegada presentats, 
se’n farauna selecció abans 
de donar a conèixer la pro-
gramació del festival. El Pre-
mi Julius Ciutat de Vic està 
dotat amb 1.000 euros, i el 
Premi Bis-b, al segon millor 
curt, amb 500 euros. També 
hi ha premis de 400 euros 
a la qualitat tècnica i a la 
millor interpretació, un pre-
mi per votació del públic i el 
premi Miquel Porter i Moix 
de la Federació de Cineclubs 
de Catalunya.

El Festival Julius convoca, 
paral·lelament, un premi de 
cartells que valorarà la millor 
obra gràfica sobre un curt. 
Cada pel·lícula pot presentar 
un únic cartell, i el premi al 
millor també és de 400 euros.  
En aquest cas, s’han de pre-
sentar a l’Escola d’Art de Vic. 

El Julius va néixer l’any 
1987 i va tenir una primera 
etapa fins al 1995, lligat al 
format súper 8 i un col·lectiu 
de cinèfils vigatans. L’any 
2003, Cineclub Vic va recu-
perar el certamen, ja amb 
tecnologies digitals. 

la companyia de marionetes 
Herta Frankel, n’és un títol 
destacat. Pel novembre tam-
bé s’han programat un espec-
tacle de màgia, a càrrec del 

Mag Lari, i Marabunta, un 
xou de clown amb música en 
directe interpretat per Gui-
llem Albà i The All In Orche-
stra. La temporada s’acabarà 

amb la comèdia Losers i els 
muntatges entorn al Nadal: 
la cantada de nadales i els 
Pastorets de L’Espardenya 
Teatre.

Un ‘spin-off’ de Txèkhov
Fina Rius i Toni Sevilla es posen sota la 
direcció de l’actriu Imma Colomer a After-
play. L’autor irlandès Brian Friel hi fa 
trobar dos personatges de Txèkhov en una 
cafeteria 20 anys després. Aquesta mena 
de spin-off basat en l’obra del dramaturg 
rus es representarà el 18 d’octubre.

Més que comèdia d’amor
Losers és una altra obra que es va veure 
la temporada passada a Barcelona. La 
comèdia romàntica de Marta Buchaca 
arriba el 14 de desembre. Jordi Díaz i Alba 
Florejachs protagonitzen aquest text que 
va més enllà del petó final i explora com 
s’adapten al dia a dia els dos enamorats.


