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Pràctiques i estades formatives
no
laborals
que
realitza
l’alumnat en centres de treball.

Curs: 2019/2020
ASSESSORAMENT i
RECONEIXEMENT

FP DUAL

Servei d’assessorament en la
formació professional i servei de
reconeixement acadèmic dels
aprenentatges assolits mitjançant
l’experiència laboral.

Col·laboració entre el centre
i les empreses en el procés
formatiu del nostre alumnat.

Quins serveis oferim?
L’Institut Les Salines, forma part de la xarxa de centres
públics del Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya.
Ensenyament de qualitat, amb la següent oferta educativa:
Família Professional
Activitats Físiques i
Esportives
Família Professional
Administració i Gestió
Família Professional
Agrària
Família Professional
Comerç i Màrqueting
Família Professional
Imatge Personal.
Família Professional
Informàtica i
Comunicacions
Família Professional
Sanitària.

CFGM Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi
natural ( LOGSE)
CFGS Condicionament Físic
CFGS Ensenyament i Animació Socioesportiva
CFGM Gestió Administrativa
CFGS Administració i finances
CFGM Jardineria i floristeria
CFGM Producció agroecològica
CFGS Paisatgisme i medi rural
CFGM Activitats comercials
CFGS Comerç internacional
CFGS Transport i logística
CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar
CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes
CFGS Administració de sistemes informàtics en la xarxa
CFGS Desenvolupament d’aplicacions web
CFGM Cures auxiliars d’infermeria ( LOGSE)

PFI

PFI Auxiliar de vivers i jardins
PFI Auxiliar d’imatge personal

Itineraris formatius
específics (IFE)

Auxiliar en cura d'animals i espais verds

Dades identificatives
Av. Onze de setembre, 36-38.
08820 El Prat de Llobregat
Telèfon : 933794097

www.inslessalines.cat
a8074631@xtec.cat
fct@inslessalines.cat
Segueix-nos a Facebook,
Instagram i Twitter

@inslessalines

Formem Professionals

La carta de serveis

Formació en centres de treball (FCT)
Són pràctiques i estades formatives no laborals que
realitza l’alumnat d’ensenyaments pots obligatoris en
centres de treball mitjançant un conveni de
col·laboració que subscriuen el centre docent i
l’empresa. Aquesta formació forma part del programa
formatiu curricular d’aquests ensenyaments, i permet
a l’alumnat entrar en contacte amb el món laboral
dins del seu sector professional. Tanmateix, per bé
que hi hagi un feedback entre l’escola i l’empresa,
esdevé per a l’alumnat una porta d’entrada al món
del treball, tant si representa per a ell/a la seva
primera immersió com també un canvi de trajectòria
a la seva vida professional.
Servei d’assessorament i reconeixement
Servei d’assessorament en la formació professional
del sistema educatiu i servei de reconeixement
acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant
l’experiència laboral o en activitats socials.
Servei d’assessorament i reconeixement mitjançant
l’experiència laboral dels següents cicles formatius:
 CFGM Jardineria i Floristeria.
 CFGM Producció Agroecològica.
 CFGS Paisatgisme i Medi Rural.
Formació en alternança (DUAL)
Centrat en oferir als nostres alumnes el servei de la
FP DUAL per tal que puguin combinar la seva
formació a l’aula amb un treball remunerat al centre
de treball on realitzen el pla d’activitats que
prèviament s’ha pactat i valorat amb l’empresa per
que així puguin obtenir la titulació; coneixent la
manera de fer de l’entorn laboral.
Cicles que imparteixen la FP DUAL:
 CFGM Jardineria i Floristeria.
 CFGM Producció Agroecològica.
 CFGS Paisatgisme i Medi Rural.
 CFGS Administració i Finances.
 CFGS Comerç Internacional.
 CFGS Transport i Logística.
 CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Web.

Projectes Internacionals
Iniciativa d’àmbit internacional que comporta la
mobilitat a l’estranger d’estades formatives,
intercanvis culturals i/o estades per estudis. Des del
Centre s’està oferint a l’alumnat aquest servei
encaminat a facilitar la internacionalització dels seus
estudis. Donem la possibilitat que es faci una part de
la FCT a empreses que ens han proporcionat els
nostres partners o Lycées col·laboradors.
Actualment col·laborem amb Holanda, França i
Alemanya. Gràcies a la Carta Erasmus existeix la
possibilitat de participar al programa Erasmus+
d’àmbit europeu, el qual permet als nostres alumnes
obtenir finançament quan es realitzin les estades a
un altre país.
Projectes Socials
Serveis oferts pel centre de duració determinada:
 Servei de perruqueria: Ofert durant el curs
acadèmic, els divendres de 8 a 11 hores.
 Serveis de jardineria: serveis ofert 1 vegada
durant tot el curs.
 Fitness Day: servei d’esport. Ofert al catàleg
d’activitats de l’Ajuntament de El Prat i per a
batxillerats. Primera setmana d’abril.
 Jornades Atlètiques: servei d’esport. Ofert al
catàleg d’activitats de l’Ajuntament de El Prat i
per l’alumnat de 3r d’ESO. Durant el curs.
 Aquatlò: servei d’esport. Ofert al catàleg
d’activitats de l’Ajuntament de El Prat i per
l’alumnat de Cicles Formatius. Durant el curs.
 Instal·lacions d’equips i connexions a xarxes a les
escoles i AMPAS del Municipi. Ofert al catàleg
d’activitats de l’Ajuntament.
Projecte lingüístic
 Auxiliar de conversa: participa l’alumnat de
diferents nivells educatius amb l’objectiu de
potenciar i millorar l’ús de la llengua anglesa.

