
 
 

   
 
 
 
 

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 3 famílies 
professionals diferents. 

Tots els cicles formatius de grau mitjà i de superior 
porten associats competències professionals. Són 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). 

Tots els cicles formatius compten amb el mòdul 
professional de la Formació en Centres de Treball o 
bé es realitzen en alternança i dual. 

• 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 (Electrònica). 

- Grau Mitjà en Instal·lacions Elèctriques i 
Automàtiques (Electricitat). 

- Grau Superior en Sistemes de 
Telecomunicacions i Informàtics (Electrònica). 

- Grau Superior en Sistemes Electrotècnics i 
Automatitzats (Electricitat). 

• 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. 

Certificacions 
- ISO 9001. 
- CISCO. 
- Microsoft. 

 

Carta de serveis en la formació 
professional 
 
Formació i reconeixement 

- Reconeixement acadèmic de l’experiència 
laboral 

- Reconeixement acadèmic de la formació 
impartida per empreses o entitats. 

- Formació individual dels treballadors a l’escola 
cursant matèries desitjades 

- Matrícula parcial per oferta específica de cicles 
formatius. 

- Formació a distància. Matrícula Semipresencial. 
- Espais i tallers per a la formació. 

 
Transició al treball 

- Borsa de  treball 
- Formació pràctica en centres de treball 
- Formació professional en alternança i dual 

 
Talent 

- Innovació i transferència del coneixement 
- Projectes d’àmbit nacional i internacional 
- Mobilitat internacional en FP 
- Servei de suport a l’emprenedoria i creació 

d’empreses 
 
Servei permanent d’atenció i informació a 
persones adultes 

- Servei permanent d’atenció i informació a 
persones adultes. 

- Assessorament Professional a les Persones. 
 

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 
 
Persona de contacte: 
Coordinadora Empresa FP, Marina Blanco 
empresafp@inslapineda.cat 
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