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Qui som? 
 

L’Institut Severo Ochoa és un centre d’ensenyament secundari de 

titularitat pública que va iniciar la seva activitat docent el 1976 com a 

centre de formació professional.   

Actualment centrem la nostra oferta educativa reglada en els estudis 

d’ESO, Batxillerat, CAS i Cicles Formatius de grau mig i superior.   

Com a centre educatiu, la nostra missió és orientar, formar i acreditar a 

l’alumnat en l’assoliment de les capacitats i competències de les 

diferents etapes educatives, atenent als ritmes personals i segons els 

requeriments establers.   

Des dels inicis hem estat un centre disposat a participar i innovar en 

experiències educatives.  En aquest sentit participem en projectes de 

movilitat amb diferents països de la UE i col·laborem amb les empreses 

del territori tant per a la formació pràctica del nostre alumnat com per a 

donar resposta a les necessitats canviants del sector empresarial i 

laboral.   
 

 Professorat qualificat 

 Model organitzatiu basat en la qualitat i la millora contínua 

 Treballem per donar resposta a les necessitats i aspiracions de les     

empreses del territori 

 

Què oferim a les empreses? 
 

    Formació en Centres de Treball 

A través de la FCT, el nostre alumnat desenvolupa una 

part del disseny curricular dels ensenyaments 

postobligatoris en un àmbit real de treball.  L’empresa 

estableix una relació estreta amb el centre docent, alhora 

que col·labora en la formació dels aprenents i capta futur 

personal qualificat. 
 

Estem treballant per poder oferir en breu la modalitat 

d’FP Dual. 
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  Borsa de Treball 

Treballem per una millor inserció laboral del nostre alumnat.   

Gestionem les ofertes laborals que ens adrecen les empreses 

col·laboradores i les fem arribar als nostres alumnes i 

exalumnes titulats per facilitar la seva incorporació al món 

laboral. 

 

  Servei d’Assessorament i Reconeixement 

Es tracta d’un servei d’orientació que consta de dues 

fases: El servei d’Assessorament i el servei de 

Reconeixement acadèmic dels aprenentatges 

assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats 

socials. 

 

  Formació a les empreses 

Oferim cursos de formació a les empreses i els seus 

treballadors, adaptats a les seves necessitats. 

 

  Altres 
 

 Fem cessió d’ús dels espais per a activitats formatives 

o   promoció de productes. 

 Promovem estades formatives del nostre professorat a 

les empreses. 

 
 

 


