OFERTA EN FORMACIÓ PROFESSIONAL
•

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ
-

•

Grau Mitjà en Gestió administrativa.
Grau Superior d’Administració i finances.
Grau Superior d’Assistència a la direcció.

INSTITUT LA PINEDA
Més de 100 anys formant a
persones i professionals. Ara més
que mai, més a prop dels nostres alumnes, les
persones, empreses, organismes i institucions.

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA
-

•

Grau Mitjà en Instal·lacions de telecomunicacions (en DUAL).
Grau Mitjà en Instal·lacions elèctriques i automàtiques (en DUAL).
Grau Superior en Sistemes de telecomunicacions i informàtics(en DUAL.
Grau Superior en Sistemes electrotècnics i automatitzats (en DUAL) .
INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

-

Grau Mitjà en Sistemes microinformàtics i xarxes.
Grau Superior en Administració de sistemes informàtics en xarxa.
Grau Superior en desenvolupament d’aplicacions web (en DUAL).

Contactes
> Assessorament i Reconeixement.
> FP_DUAL
> CATSKILLS
Coordinador de FP, Simón Manrique coordinadorfp@inslapineda.cat
> Acreditació de Competències, Jordi Anguita janguita@xtec.cat
> EmprenFP, Josep Lluís Falguera jfalguer@gmail.com
> EmpresaFP, Marina Blanco empresafp@inslapineda.cat
> Mobilitat Europea, German Garrote coordinacio.mobilitat@inslapineda.cat
> InnovaFP, Sara Guirado innovafp@inslapineda.cat
> OrientaFP, Sara Guirado orientafp@inslapineda.cat
> FuturaFP, Electrònica Jordi Moreno jmoreno7@xtec.cat
Administració Judith Domingo jdomingo6@xtec.cat
Cap d’Estudis d’FP, Alejandro Pineo capestudisfp@inslapineda.cat
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www.inslapineda.cat
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Procediment que permet obtenir un
reconeixement acadèmic a partir de
l'experiència professional.

Procediment que permet reconèixer les competències
professionals adquirides a través de l’experiència
laboral o de vies no formals de formació.

acumulada.
Campionat de Catalunya de formació professional on els alumnes d'ensenyaments professionals
d'arreu del territori català competeixen en els oficis (skills) relacionats amb els estudis que estan
cursant.

Programa que estimula, desenvolupa i aconsegueix que els alumnes treballin
l’esperit emprenedor des de totes les vessants possibles i conforma les necessitats
de l'ésser humà de ser autosuficient socialment, econòmicament i laboralment.
Despleguem estratègies adreçades a reforçar la relació amb les
empreses mitjançant l’intercanvi de serveis complementaris, i
a desenvolupar projectes conjunts centre-empresa.
Generar un espai on el professorat de cada família professional pugui reflexionar sobre les seves necessitats
formatives, d’equipaments, espais... i compartir amb la resta coneixements, recursos, bones pràctiques… Per
aconseguir l’excel·lència professional.
Col·laboració amb empreses i entitats de l’entorn, per desenvolupar projectes d’innovació i transferència de coneixement, que incentivin l’actualització dels coneixements del professorat, la millora de la capacitació dels alumnes dels cicles formatius i augmenti els vincles CENTRE – EMPRESA, per la millora de la competitivitat.
Mobilitat d'estudiants i professors a països de la Comunitat Europea per impulsar les
perspectives laborals, el desenvolupament personal i l’aprenentatge per incentivar les
capacitats necessàries per al mercat laboral i la societat actual i futura.
És la modalitat de formació professional en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en
el centre educatiu amb l’activitat productiva en l’empresa, sent becat o contractat durant tota la durada
de l’estada.
Ajuda a l’alumnat a reflexionar sobre les seves ambicions, interessos, qualificacions,
habilitats i talents, i relaciona aquest coneixement sobre qui són i amb qui es poden
convertir dins del mercat de treball.

