Què oferim a l’INS La Pineda
L’Institut La Pineda és un centre públic d’educació
secundària referent en la Formació Professional al
Barcelonès Nord. S’imparteixen cicles formatius de
Grau Mitjà i de Grau Superior de 4 famílies
professionals diferents.
Tots els cicles formatius de grau mitjà i de superior
porten associats competències professionals. Son de
2000h de durada distribuïdes en dos cursos
acadèmics en mòduls professionals i aquests amb les
seves corresponents unitats formatives (de curta
durada i avaluables).

Carta de serveis en la formació
professional
-

Tots els cicles formatius compten amb el mòdul
professional de la Formació en Centres de treball.

•

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ
-

•

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

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 .
Grau Superior en Sistemes electrotècnics
i automatitzats .

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).

-

Suport a l’Emprenedoria i la Creació d’Empreses.
Projectes de Mobilitat Internacional en els
Ensenyaments Professionals.
Assessorament Professional a les Persones.
Reconeixement Acadèmic dels Aprenentatges
assolits per experiència laboral.
Curs de preparació per la incorporació als cicles
formatius de Grau Superior.
Centre seu de les Proves d’Accés a Cicles
Formatius de grau mitjà i grau superior.
Formació Professional en Alternança (FP_Dual).

Certificacions
-

ISO 9001.
CISCO.
Microsoft.

Més informació i contacte
Si voleu més dades, una entrevista o qualsevol
altra informació ens podeu trobar a:
Institut La Pineda
Carrer de la Batllòria, s/n
08917 Badalona
Barcelona
www.inslapineda.cat
ieslapineda@xtec.cat
Persones de contacte:
Coordinador de Formació Professional, Simón
Manrique coordinadorfp@inslapineda.cat
Cap d’Estudis de Formació Professional, Alejandro
Pineo capestudisfp@inslapineda.cat

