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La nostra 
formació

alumnat

El nostre centre imparteix cursos de Formació Pro-
fessional inicial i reglada amb modalitats semipre-
sencial, d’alternança simple i dual a banda de pro-
grames de formació i inserció laboral.

La nostra oferta formativa abasta quatre famílies 
professionals, amb diferents ensenyaments i amb 
cicles formatius de Grau mig i de Grau superior.

També oferim.
ESO,
Batxillerat,
Batxillerat Professionalitzador
i PFI.



alumnat

FP
Reglada

2IProgrames
internacionals
de mobilitat:
eramus +
El nostre centre forma part del 
projecte europeu ERASMUS+ i 
pertany a la xarxa de mobilitat 
del Departament d’Ensenya-
ment. Tenim una àmplia expe-
riència en aquests programes i 
fem un acompanyament molt 
acurat del nostre alumnat du-
rant  la seva estada a l’estran-
ger per tal de garantir-li l’èxit 
de la formació.

Vetllem perquè el nostre alum-
nat pugui assolir una formació 
de dimensió europea pel que 
fa a la  seva educació i per tal 
d’afavorir la seva inserció rea-
litzant pràctiques a l’estranger, 
potenciant així la competència 
lingüística i les seves habilitats 
personals i socials.

Les nostres beques de mobili-
tat poden ser de pràctiques o 
d’estudis.

3IFormació dual 
i convenis amb 
empreses i entitats
Impartim FP DUAL com a part 
del nostre compromís amb la 
formació innovadora i de qua-
litat de l’alumnat. Com a fruit 
d’aquest compromís real, hem 
establert convenis amb em-
preses dels sectors coincidents 
amb les nostres diferents famí-
lies professionals permetent 
així un ampli coneixement de 
les necessitats reals i actuals 
de l’empresa, amb la qual cosa 
afavorim la inserció de l’alum-
ne en el món laboral i desenvo-
lupem les seves capacitats tant 
com ens és possible d’acord 
amb la realitat empresarial.

4IAdeqüació de 
perfils professionals 
amb les necessitats 
de les empreses
La nostra estreta col·laboració 
amb el món empresarial  fa que 
adeqüem els nostres estudis 
a les necessitats reals de les 
empreses de l’entorn i dels di-
ferents sectors professionals, 
creant així nous perfils profes-
sionals coherents amb l’entorn.

5IBorsa de treball
Apropem l’empresa a l’escola 
tot establint-hi un accés més 
directe per tal que les empre-
ses puguin publicar les seves 
ofertes i el nostre alumnat hi 
pugui accedir. Així, millorem la 
seva inserció al món laboral i 
fem de pont amb les empreses.

1I(FCT) Formació en 
centres de treball
el nostre alumnat realitza esta-
des en empreses per tal de ga-
rantir l’assoliment de les seves 
competències professionals.

Vetllem per la formació integral 
i fem un seguiment acurat del 
seu pas per l’empresa.

Tenim un vincle molt estret 
amb les empreses col·labora-
dores fruit de molts anys de 
treball conjunt.



9IAnglès a l’fp
El moment actual ens porta 
a donar un impuls a l’ús de la 
llengua anglesa.  Per tal que 
l’alumne sigui competent en 
aquesta llengua, treballem en 
diferents projectes, amb auxi-
liars de conversa i Escoles Ofi-
cials d’idiomes, amb l’objectiu 
d’aconseguir que sigui compe-
tent en aquesta llengua en les 
diverses situacions amb què es 
trobarà en la seva vida profes-
sional.

alumnat

FP
Reglada

6IInnovació
i trànsferència
del coneixement
i emprenedoria.
impulsemGuineueta
El centre ha apostat per crear 
un ecosistema propici per a 
la generació de projectes d’in-
novació i emprenedoria. Com 
a fruit d’aquest esforç, neix el 
projecte IMPULSEM en què 
convergeixen les accions del 
programa InnovaFP i Emprèn-
FP.

Aquest punt de trobada entre 
la innovació i l’emprenedo-
ria genera les sinergies ne-
cessàries per generar projectes 
d’innovació que puguin esde-
venir models de negoci viables.

7IOrientació
a l’fp i servei a
les dificultats
d’aprenentatge
Oferim al nostre alumnat una 
ajuda personalitzada per tal 
que pugui concretar el seu 
projecte de desenvolupament 
acadèmic i professional durant 
la seva estada al nostre centre.

Treballem amb entitats i orga-
nitzacions per reforçar i treba-
llar plegats, assolint així els ob-
jectius fixats per a cada alumne 
en funció de les necessitats 
pactades per l’equip d’orienta-
ció i les famílies.

8IAssessorament 
i reconeixement 
de l’experiència 
professional
Validem l’experiència profes-
sional per tal d’afavorir l’obten-
ció del títol d’FP relacionat amb 
la vida laboral.

10IAula oberta
Iniciem el nostre alumnat de 
Tercer i Quart d’ESO perquè 
disposi d’un primer apropa-
ment al món laboral mitjançant 
estades a l’empresa.



empresa

Eso

Batxillerat
· Cientificotecnològic
· Ciències socials

Batxillerat professionalitzador
de la branca científica.

PFI d’auxiliar de reparació
i manteniment de vehicles lleugers

Formació professional

Oferta
formativa

Famílies
professionals

Cicle Formatiu
de Grau Mitjà

Cicle Formatiu
de Grau Superior

ADMINISTRACIÓ
I GESTIÓ

Gestió
Administrativa

Administració
i finances

INFORMÀTICA I
COMUNICACIONS

Sistemes
Microinformàtics
i en Xarxa

Administració
de Sistemes
Informàtics
en la Xarxa
(SISTEMA DUAL)

Desenvolupament
d’aplicacions web
(Bioinformàtica)
(SISTEMA DUAL)

TRANSPORT
I MANTENIMENT
DE VEHICLES

Carrosseria
(SISTEMA DUAL)

Electromecànica
de Vehícles
(SISTEMA DUAL)

Automoció
(SISTEMA DUAL)

SANITAT Cures auxiliars
d’infermeria

Farmàcia i
parafarmàcia
(SISTEMA DUAL)

Emergències
sanitàries

Dietètica

Laboratori de
diagnòstic clínic

Salut ambiental

Anatomia patològica
i citologia



1IValidació de
la formació
impartida
per empreses
o entitats
Com a fruit dels diferents con-
venis de col·laboració amb dife-
rents empreses, fem que la for-
mació impartida per la empresa 
sigui reconeguda com a part de 
la formació reglada.

2IAssessorament 
i reconeixement 
de l’experiència 
professional
Assessorem i validem l’expe-
riència professional a col·lectius 
singulars mitjançant convenis  
de col·laboració amb les em-
preses per tal que els seus tre-
balladors i treballadores puguin 
assolir una part d’un títol d’FP.

3IAcreditació 
de l’experiència 
professional
Acreditem les competències ob-
tingudes mitjançant l’experièn-
cia professional,  la formació no 
formal i l’experiència professio-
nal amb certificats de professio-
nalitat.

4IProves
lliures (POT)
Oferim la possibilitat d’obtenir 
un títol d’FP mitjançant convo-
catòries anuals, validades com 
a oficials pel Departament d’En-
senyament.

Millora de 
qualificacions 
als treballadors

Empreses i 
treballadors

Formació contínua
El nostre centre oferta formació segons demanda 
per a entitats, institucions i empreses a través de 
convenis signats.

Cedim espais i recursos per a les empreses i ins-
titucions per tal de poder-hi realitzar activitats 
relacionades amb els sectors professionals que 
impartim.

empresa


