El nostre principal objectiu és ajudar-te a convertir-te en un professional que «sàpiga fer», amb un enfocament totalment pràctic.
Aprendràs mitjançant la resolució de projectes a partir d’un repte
inicial que et proposem, perquè així et serà més fàcil posar-ho en
pràctica en el teu entorn professional.

Avantatges
d’estudiar
amb nosaltres

Jesuïtes Educació, amb una experiència sòlida en la Formació
Professional, en col·laboració amb la UOC, universitat capdavantera
en l’aprenentatge en línia (e-learning), posen en marxa cicles
formatius de grau superior amb una proposta trencadora d’FP en
línia de qualitat que va més enllà de l’oferta actual pel que fa a la
metodologia, la tecnologia i el servei.

A la Formació Professional en línia de Jesuïtes Educació, en col·laboració amb la UOC, trenquem
amb l’estructura de l’estudi per competències basat en els «mòduls convencionals» i passem a
un model basat en el fet d’«aprendre per saber fer» a partir del desenvolupament de projectes
individuals o grupals, de seminaris específics i de formació teòrica i pràctica en centres de treball.

Projectes d’orientació professional
Els nostres cicles en línia inclouen projectes d’orientació
professional que responen a les necessitats del mercat actual
sobre temàtiques que no recull, o només ho fa en part, el pla
d’estudis. Aquesta orientació, que segons el pla d’estudis fa
necessaris coneixements previs, et proporcionarà formació sobre
matèries concretes reclamades per les empreses del sector.
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No és una
FP més

Idiomes
L’anglès és l’idioma que es
demana més i avui dia és un
requisit gairebé per a qualsevol
feina. És per això que el treballem
en un o dos seminaris de 60
hores cada un, i també de manera
transversal en tots els projectes.
Aprendràs anglès tècnic aplicat a
situacions professionals reals.

Jesuïtes Educació, que té el lideratge acadèmic dels programes, actualment ofereix aquestes titulacions de manera presencial. La UOC, per
mitjà de UOC X - Xtended Studies, proporciona la plataforma, les eines
tecnològiques i el suport metodològic. Amb aquest acord, les dues institucions fan una proposta rupturista d’FP de qualitat que va més enllà
de l’oferta actual pel que fa a la metodologia (model educatiu, tecnologia i servei). «No serà una FP més», insisteixen Josep A. Planell, rector
de la UOC, i Enric Masllorens, director general de Jesuïtes Educació.

Creixement
Professional

Habilitats
Digitals (TIC)

Estudis enfocats a desplegar el
teu propi talent i el teu potencial
real per a tenir èxit en la feina
i en la consecució de les teves
funcions. Amb això t’adaptes a la
filosofia de moltes empreses que
pensen que quan el professional
creix, l’empresa creix.

L’ús i l’aplicació de les tecnologies
de la informació i la comunicació
(TIC) és una competència que
actualment té molta demanda
en qualsevol organització. Per
aquest motiu, et donem, a més,
un certificat d’acreditació de
competències en tecnologies de la
informació i la comunicació (ACTIC).

Borsa de treball de
Jesuïtes Educació en col·laboració amb la UOC
Accedeix a una plataforma que t’obrirà les portes al món laboral.
Ofertes de feina, informació pràctica, assessorament i molts beneficis més.
Aprofita’n tots els avantatges.
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Per què hauries
d’estudiar amb
nosaltres?

Formació
Professional online
fp.uoc.fje.edu
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Aconsegueix el títol oﬁcial de grau superior
On vulguis i quan vulguis

Amb l’FP de Jesuïtes Educació, en coŀaboració amb la UOC, et podràs convertir en el professional
que sempre has volgut ser. Una formació professional revolucionària capaç d’adaptar-se a tu i que
et prepara per al mercat laboral actual. T’apuntes?

Cicles Formatius de Grau Superior

Dobles cicles formatius

Desenvolupament d’Aplicacions Web
Orientació a Big Data o Desenvolupament d’aplicacions
mòbils híbrides

Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma +
Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma
Orientació a Big Data o Videojocs en realitat virtual i
augmentada
Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
Orientació a Big Data o Ciberseguretat i hacking ètic
Màrqueting i Publicitat
Orientació a entorns digitals
Comerç Internacional
Transport i Logística
Administració i Finances
Integració Social
Educació Infantil

Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma +
Desenvolupament d’Aplicacions Web
Desenvolupament d’Aplicacions Web + Administració de
Sistemes Informàtics en Xarxa
Comerç Internacional + Transport i Logística

FP oﬁcial
Aconsegueix el teu títol
oﬁcial de grau superior
del Ministeri d’Educació,
Cultura i Esport

Projectes
Estudia fent
projectes:
la formació
del futur.

Pràctiques
Amb pràctiques presencials
en empreses líders en
les quals podràs ampliar i
aplicar els coneixements.

Formació
tradicional
Recordant dades i teoria.
Sistema d’aprenentatge
basat en la memòria.

Explorant i aprenent
a fer. Realització de
projectes intermodulars
per a un aprenentatge
complet basat en la
pràctica.

El professor és un
transmissor unidireccional
de coneixement.

El consultor és un
dinamitzador i mentor
del procés d’aprenentatge
individual i coŀectiu.

Aprenentatge per mitjà
de mòduls tancats
inconnexos entre ells.

Aprenentatge per mitjà
de projectes i seminaris
intermodulars.

Sistema rígid en el qual
l’estudiant s’ha d’adaptar a
les matèries i els coneixements amb un ordre preestablert en un calendari
estàtic semestral.

Sistema ﬂexible en què
l’estudiant es matricula
quatre vegades a l’any i tria
els projectes i els seminaris,
segons les seves preferències.

Aprenentatge individual
en el qual l’estudiant ha
d’aprendre només amb el
professor i els materials.

Aprenentatge coŀaboratiu
en el qual l’estudiant és el
centre. Aprèn dels consultors
i altres estudiants amb
processos pràctics.

Empreses de prestigi
Amb les empreses més
prestigioses del sector
com a col·laboradores
en els teus estudis.

En línia
i ﬂexible
Estudia on vulguis i
quan vulguis, des de
qualsevol dispositiu.

Sense interessos
Paga en còmodes quotes
mensuals sense interessos.
Perquè la teva única
preocupació sigui estudiar.
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Formació
professional en línia

Avaluació basada
únicament en resultats
ﬁnals.

Avaluació de 360°
basada en el procés,
les competències i els
coneixements globals.

Metodologia
en línia
Aprenentatge en línia i per projectes
Els estudiants treballen activament per
si mateixos mitjançant processos de
descobriment, en els quals la funció del
professor és bàsicament d’acompanyant,
dinamitzador i mentor (guia), allunyant-se
de la visió clàssica del procés d’ensenyament.
S’aposta, doncs, per un tipus d’aprenentatge
conjunt amb metodologies en línia que
impliquen la resolució de problemes, la
participació en el desenvolupament de
projectes, la creació conjunta de productes,
la discussió i la indagació.
La plataforma i les eines tecnològiques que
aporta la UOC ho fan possible.

Estudiar per projectes no significa tenir altres
continguts curriculars, ja que són els mateixos que en qualsevol altre centre o escola; la
diferència és que els continguts es consumeixen (i s’aprenen) d’una manera diferent.
L’aprenentatge se centra en l’alumne, que es
converteix en el gran protagonista, malgrat
que el professor també té molt de pes en el desenvolupament dels estudis, ja que s’encarrega
d’adaptar els continguts, les activitats i altres
materials a les necessitats i les inquietuds dels
estudiants.

Treball per projectes
50 % del grau.
1.000 hores aprox.
Seminaris formatius
33 % del grau.
650 hores aprox.
Pràctiques laborals
17 % del grau.
400 hores aprox.

4/12/20 8:21

