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Ens avala una llarga trajectòria oferint 
formació pràctica a l’empresa en 
alternança dual. 
Més de 50 empreses de l’entorn 
col·laboren en la formació del nostre 
alumnat amb les que mantenim un 
contacte permanent amb la finalitat de 
garantir la millor formació dels alumnes, 
fent-ne un continu seguiment i adaptant 
part dels continguts curriculars a les 
necessitats que demanda el mercat 
laboral.

El centre participa en programes i 
projectes d’FP per tal de poder oferir 
a l’alumnat de Cicles Formatius 
una acurada orientació acadèmica i 
professional.
Les accions d’orientació acadèmica 
realitzades durant el Cicle Formatiu 
tenen com a principal objectiu 
promoure l’èxit i la continuïtat en els 
estudis de l’alumnat així com prevenir 
l’abandonament. 
El servei d’orientació professional que 
oferim té com a finalitat que l’alumnat 
identifiqui l’itinerari formatiu posterior 
més adequat als seus interessos que 
permeti millorar la seva qualificació 
professional i la seva especialització en 
un àmbit concret.

FORMACIÓ PRÀCTICA 
A L’EMPRESA EN 
ALTERNANÇA DUAL O FCT

La Formació en Centre de Treball són 
pràctiques formatives no laborals a les 
empreses, que realitza l’alumnat de 
Cicles formatius, mitjançant un conveni 
de col·laboració que subscriuen el centre 
docent i l’empresa. L’alumnat amb 
experiència laboral té la possibilitat de 
sol·licitar-ne l’exempció parcial o total.

FCT

És la modalitat de formació professional 
en la qual es combina la formació 
en el centre educatiu amb l’activitat 
productiva en l’empresa, mitjançant 
un acord de col·laboració que signen 
el centre docent i l’empresa. Una part 
dels aprenentatges establerts en el 
currículum es realitzen a l’empresa. 
Això suposa una reducció de les hores 
al centre i una estada a l’empresa de 
més durada que la FCT. En la modalitat 
dual les pràctiques són remunerades i 
l’alumne està donat d’alta a la Seguretat 
Social.

FORMACIÓ EN 
ALTERNANÇA DUAL

PROJECTES DE MOBILITAT 
INTERNACIONAL - 
ERASMUS +

FORMACIÓ PERMANENT I 
MILLORA DE LA 
QUALIFICACIÓ 

PROFESSIONAL

BORSA DE TREBALL I 
INSERCIÓ LABORAL

PROJECTE 
D’EMPRENEDORIA

SERVEI FP 
D’ASSESSORAMENT 
I RECONEIXEMENT DE 
L’EXPERIÈNCIA LABORAL

NOVES METODOLOGIES 
D’APRENENTATGE: 
TREBALL MITJANÇANT 
PROJECTES I SIMULACIÓ
Creiem que una de les millors 
maneres de treballar les competències 
professionals i transversals és 
mitjançant la realització de projectes 
i la simulació. Fomentem aquest 
tipus d’aprenentatge actiu en el qual 
l’alumnat ha de donar 
solució a reptes 
plantejats 
propers a 
situacions 
reals de treball.

En tots els cicles es treballa i es promou 
l’emprenedoria, facilitant a l’alumne les 
eines necessàries per al 
desenvolupament 
del seu propi 
projecte 
professional.

ORIENTACIÓ ACADÈMICA 
I PROFESSIONAL

El servei d’assessorament s’adreça a les 
persones adultes interessades a obtenir 
la diagnosi de les seves possibilitats 
formatives i de promoció professional, 
i l’itinerari formatiu més adequat per 
aconseguir l’objectiu de qualificació més 
idoni. Aquesta diagnosi és un requisit 
previ per participar en el reconeixement 
acadèmic. 

El servei de reconeixement acadèmic 
permet reconèixer, mitjançant un 
certificat amb valor acadèmic, 
els aprenentatges adquirits amb 
l’experiència laboral o activitats socials 
relacionats amb un determinat cicle 
formatiu.

Si posteriorment es vol obtenir el títol 
de cicle corresponent, cal matricular-se 
en el cicle.
Les unitats 
formatives 
reconegudes 
podran 
convalidar-se 
i s’hauran 
de superar 
la resta.

El centre disposa d’una borsa de treball, 
amb una entrada continua d’ofertes de 
feina dels perfils professionals dels cicles 
que impartim. El constant 
contacte amb el teixit 
empresarial, les pràctiques 
formatives a les 
empreses i la 
borsa de treball 
del centre garanteixen 
la inserció laboral 
dels nostres 
alumnes titulats.

Per tal de facilitar l’oferta 
formativa a les persones 

adultes i fer-la compatible 
amb les seves situacions 
personals i professionals, 

el centre oferta determinades 
Unitats  Formatives en 

modalitat semipresencial.
També es poden cursar Unitats 

Formatives soltes amb la finalitat 
d’ampliar i actualitzar les 

competències professionals.

L’alumnat té la possibilitat de realitzar 
o ampliar la seva formació pràctica 
en empreses de l’estranger. Part 
de les despeses de desplaçament i 
estança estan finançades amb un ajut 
econòmic.
Aquesta formació 
enriqueix els 
coneixements, 
habilitats 
i tècniques de 
la professió 
i millora les 
habilitats 
lingüístiques 
donant un valor 
afegit al seu 
currículum.


