Institut Escola del Treball

Comte d’Urgell 187 (Recinte de l’Escola Industrial / Edifici 11)

portes obertes
2020
virtuals
www.escoladeltreball.org

Cicles Formatius

• PRESENTACIÓ DE L’ESCOLA:
. Qui som?
. Com treballem?
. Quina és la nostra oferta formativa?
. Quins serveis oferim?
• ESTUDIAR UN CICLE FORMATIU
• VISITA A LES INSTAL·LACIONS

QUI SOM?

Som una escola amb més de 100 anys d’història,
Inaugurada oficialment el 29 de maig de 1914 per Enric Prat de la
Riba, President de la Mancomunitat.
La nostra creació va ser la resposta a la necessitat de preparar
obrers qualificats, per fer front a la competència europea i als nous
reptes del despertar industrial del s.XIX.

QUI SOM?

El nostre projecte educatiu vol donar resposta als
requeriments de qualitat i de formació que la societat
d’avui dia exigeix dels ensenyaments, per a millorar la
competència professional i la inserció laboral del nostre
alumnat.
Som una escola certificada en qualitat.
Tenim la certificació ISO9001 des del 2007

QUI SOM?

Institut Escola del Treball

La nostra ubicació:
Al recinte de l’Escola Industrial.
• Campus d’uns 4.000 alumnes.
• És un recinte obert.
• En un entorn estudiantil de diferents entitats
acadèmiques.
• On s’imparteixen ensenyaments postobligatoris.

QUI SOM?

La nostra dimensió:
Claustre:
224 professors especialitzats
Personal d’administració i
de serveis:
5 auxiliars administratives
2 administratives
10 subalterns
1 bibliotecari

Alumnes:
Ensenyaments reglats:
- de CFGS:
1.552 alumnes
- de CFGM:
960 alumnes
- de Batxillerat: 180 alumnes
- de Futbol:
58 alumnes
- de PFI:
55 alumnes

QUI SOM?

La nostra oferta educativa: Ensenyaments Postobligatoris.
BATXILLERAT

• Ciències i Tecnologia
• Humanitats i Ciències Socials

FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL
              - Cicles Formatius de Grau Mitjà

•

              - Cicles Formatius de Grau Superior

• 10 famílies professionals

PROGRAMES DE FORMACIÓ
I INSERCIÓ

8 famílies professionals

• Formació i Aprenentatge Professional
• Pla de Transició al Treball

QUI SOM?

TOTS ELS ESTUDIS EN TORN DIÜRN
Jornada intensiva MATÍ: de 8.00 a 14.00 hores.
Jornada intensiva TARDA: de 16.00 a 22.00 hores.

COM TREBALLEM?

La nostra web:
www.escoladeltreball.org

COM TREBALLEM?

COMPLETA INTEGRACIÓ DE LES TICs AL CENTRE.
• Les TICs com a pedra angular de les noves competències professionals.
• 37 aules d’informàtica (més de 1.000 ordinadors).
• Connexió a Internet mitjançant fibra òptica.
• Totes les aules amb projector i l’ordinador connectat a la Intranet i a Internet.
• Ordinadors disponibles a la biblioteca del Centre.
• Zones wifi per a poder treballar.
• Entorns virtuals per a reforçar l’aprenentatge.
• Correu electrònic per a tot el professorat de
l’escola.

COM TREBALLEM?

Disposem d’un programa
informàtic a la mida i
característiques del centre.

Consulta via web

• de l’assistència,
• de les qualificacions,
• del seguiment de les pràctiques a l’empresa

Al matí, a
1a hora, es fa un
enviament de SMS
als pares d’aquells
alumnes (menors
d’edat) que no han
assistit a classe.

COM TREBALLEM?

Treballem per a transmetre i donar
exemple de la importància del:
• Respecte entre les persones.
• Respecte a les instal·lacions i
equipaments.
Perquè tothom té dret a estudiar
gaudint d’un bon clima escolar i
d’unes instal·lacions dignes.

Treballem partint de la base que
un títol de Formació Professional és
assumible per a tot l’alumnat, sempre
que...
• Hagi triat el cicle de forma correcta
(vingui ben assessorat).
• Assisteixi regularment a classe.
• Estudiï i faci les tasques encomanades pel professorat.
• Posi un mínim d’interès i GANES!

COM TREBALLEM?

METODOLOGIA
Les classes, fonamentalment pràctiques, aporten a l’alumnat
un aprenentatge autònom, que li permet estar en condicions
de buscar i discriminar la informació més adient, proposar solucions alternatives i solucionar possibles errors.
Afavorim un aprenentatge transversal en un entorn col·laboratiu que permet a l’alumnat decidir l’acció més adequada al
repte plantejat.

QUÈ TENIM?

ELS SERVEIS
QUE OFERIM
•
•
•
•
•
•
•
•

Biblioteca
Mediació Escolar
Orientació Escolar
Departament d’Escola-Empresa
Serveis d’Innovació i Emprenedoria
Estades Internacionals per la FPCT
Jornades Tècniques
Borsa de Treball

QUÈ TENIM?

ELS SERVEIS
QUE OFERIM BIBLIOTECA:
• Oberta de 8.15 a 13 hores i de
16 a 20 hores
• Dotació de 25.000 volums

• Servei de préstec de llibres

• Ordinadors al servei de l’alumnat
• Premsa actual

• Revistes tècniques
• Zona wifi

• Ambient d’estudi

QUÈ TENIM?

ELS SERVEIS
QUE OFERIM

SERVEI DE MEDIACIÓ ESCOLAR:
(servei propi del nostre centre)
• La mediació és una eina educativa i preventiva davant
dels conflictes.
• Serveix per resoldre’ls entre els afectats, parlant i fent
pactes.
• La participació és voluntària i tot el que s’hi diu és
confidencial,
• Es garanteix la imparcialitat del mediador.

QUÈ TENIM?

ELS SERVEIS
QUE OFERIM

DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ:
(servei propi del nostre centre)
• Psicopedagoga de centre.
• Assessorament personalitzat.
• Dona informació i orientació sobre itineraris
formatius.
• Facilita informació sobre possibles sortides
acadèmiques.
• Facilita informació sobre possibles vies d’accés
a altres estudis.
La seva tasca es dirigeix tant als alumnes interessats, individualment, com a centres o col·lectius
que necessitin informació.

QUÈ TENIM?

ELS SERVEIS
QUE OFERIM

DEPARTAMENT ESCOLA-EMPRESA
(servei propi del nostre centre)

S’atenen diferents necessitats vinculades
a la Formació Professional:
La FPCT:
• La gestió de la Formació pràctica
en centres de treball (FPCT).
• La gestió de la Borsa de Treball
adreçada als exalumnes.
• La Inserció Laboral.
• Organització de les Jornades
Tècniques.
• Estreta relació amb empreses de
l’entorn.

• És un mòdul, comú a tots els cicles formatius, amb una durada
de 300 a 400 hores.
• Disposem de contactes amb més
de 3.000 empreses.
• L’Escola fa uns 900 convenis de
pràctiques en empreses cada
curs.
• Entre un 25 i 30% continuen amb
un contracte laboral.

QUÈ TENIM?

ELS SERVEIS PROGRAMES EUROPEUS EN ELS QUALS PARTICIPEM:
QUE OFERIM
1. Departament d’ensenyament de Catalunya.
• Alumnat de Grau superior i Grau mitjà fan part de l’FPCT.
• Professorat: Job Shadowing, Docència, Formació Dual.

2. Xarxa Fp
• Alumnat de Grau superior i Grau mitjà hi fan part de l’FPCT.
• Professorat: Job Shadowing, Docència, Formació Dual.

3. Agència Nacional SEPIE
•
•
•
•

Alumnat de Grau superior i Grau mitjà hi fan part de l’FPCT.
Professorat: Job Shadowing, Docència, Formació Dual.
Mobilitat d’Educació Superior entre països.
Associacions Estratègiques d’Educació Superior.

QUÈ TENIM?

ELS SERVEIS
QUE OFERIM

JORNADES TÈCNIQUES

(servei propi del nostre centre)
Des del curs 1992-93 la nostra escola
organitza anualment les “Jornades
Tècniques” en les que, durant una
setmana s’organitzem multitud de
conferències tècniques i visites a empreses dels diferents sectors vinculats
a la Formació Professional.

QUÈ TENIM?

ELS SERVEIS
QUE OFERIM

SERVEIS D’INNOVACIÓ I
EMPRENEDORIA

(servei propi del nostre centre)
A través de la col·laboració
d’empreses i entitats, líders en
diferents sectors professionals,
es desenvolupen projectes de
recerca innovadors, que reforcen
les competències dels alumnes
i els apropen al món laboral en
l’àmbit d’I+D.
En els darrers anys hem rebut el Premi de
la UPC - Arquitectura, Enginyeria, Ciències i
Tecnologia.

ESTUDIAR FORMACIÓ PROFESSIONAL
- Itinerari educatiu actual.

- Per què estudiar un cicle formatiu?
- Per què al nostre Institut?

- Com triar la millor opció
de l’oferta de famílies professionals?
- La nostra oferta en cicles formatius.

ITINERARI
EDUCATIU
ACTUAL

MÓN LABORAL - UNIVERSITAT

FORMACIÓ PROFESSIONAL
CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

(CFGS)

PROVA D’ACCÉS
A CFGS  

BATXILLERAT

FORMACIÓ PROFESSIONAL
CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

MÓN LABORAL

(CFGM)

GRADUAT EN
E.S.O.

PROVA D’ACCÉS
A CFGM  
CURS D’ACCÉS
A CFGM  (CAM)

PER QUÈ

ESTUDIAR

UN CICLE
FORMATIU?

PER QUÈ TRIAR LA FORMACIÓ PROFESSIONAL?
•

Formació fonamentalment pràctica.

•

Formació en empreses del sector a través
del mòdul FPCT, també en modalitat DUAL.

•

•
•

Formació molt especialitzada.

Permet la continuïtat a estudis superiors.

Alta demanda de tècnics especialitzats en el
mercat laboral.

PER QUÈ
ESTUDIAR
AQUÍ?

Perquè som un centre públic centrat en la millora
diària de la formació que rep el nostre alumnat.
Som una escola dinàmica, que presumeix de la seva
història però que no es queda ancorada en ella i
ens avalen:
• Els diferents projectes d’innovació en què
l’Escola participa cada curs.
• La mostra d’exposicions, maquetes i treballs exposats al llarg del curs al vestíbul
de l’Escola.
• L’increment d’intercanvis en programes
internacionals.
Pel nostre professorat:

Que amb una àmplia experiència docent i professional,
aporta un gran valor afegit a la nostra formació.

PER QUÈ

ESTUDIAR
AQUÍ?

Perquè el nostre Pla d’acció Tutorial (PAT) està adaptat a cada cicle,
on al llarg de dos cursos es treballen els següents temes:
• Coneixement de la família professional triada
• Tècniques d’estudi.
• Educació en valors d’àmbit social.
• Seguiment i assessorament personalitzat del mòdul de FPCT.
• Orientació acadèmica.
• Orientació laboral i professional.

Perquè volem el millor pel
nostre alumnat i treballem
per aconseguir-ho.

COM TRIAR
UN CICLE
FORMATIU?

Cal tenir en compte:
• Sistema d’accés als estudis.

• Continguts / durada / titulació que s’obté en
finalitzar els estudis.
• Sortides professionals.
• Cost dels estudis.

• Sistemes de beques i ajuts.

• Qualitat de l’ensenyament del centre.
• Nivell de dificultat dels estudis.
• Desplaçaments i horaris.

COM TRIAR
UN CICLE
FORMATIU?

Per triar és important:
• Interessos professionals/personals:
• Què m’agrada fer?

• Quins són els meus objectius?
• Quines són les meves capacitats personals?

• Informar-se i escoltar orientacions.
• Fer un llistat de preferències
• Pensar-ho amb tranquil·litat.

Preinscripció a cicles formatius
Aquest tràmit s’ha de realitzar
a través del Portal del Departament
d’Educació:
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/

Codi de Centre
Ins. Escola del Treball

08013275

sol·licitud de preinscripció

LA NOSTRA OFERTA
EN CFGM

FAMÍLIES
PROFESSIONALS
GRAU MITJÀ

• ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ
• ARTS GRÀFIQUES
• ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA
• FABRICACIÓ MECÀNICA
• FUSTA, MOBLE I SURO
• INFORMÀTICA I COMUNICACIONS
• QUÍMICA
• INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT

LA NOSTRA OFERTA
EN CFGS

FAMíLIES PROFESSIONALS
GRAU SUPERIOR
• ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

• FUSTA, MOBLE I SURO

• ARTS GRÀFIQUES

• ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

• EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL

• INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

• ENERGIA I AIGUA

• INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT

• FABRICACIÓ MECÀNICA

• QUÍMICA

MOLTES GRÀCIES
Si teniu qualsevol consulta
podeu contactar amb nosaltres
orientacio@escoladeltreball.org

