L’Institut Josep Brugulat és el centre
educatiu de referència del Pla de
l’Estany on s’imparteixen estudis
postobligatoris amb més de 40 anys
d’experiència en el món de la
Formació Professional.
La nostra trajectòria històrica es
caracteritza per posar en pràctica un
innovador model d’acció educativa
que basa la formació en la relació
entre l’alumne i l’empresa. El
Brugulat no només vol formar
professionals de referència sinó
també persones autònomes i
responsables de la seva feina.
Per aconseguir aquests objectius,
l’Institut Josep Brugulat està en
contacte directe amb el món laboral.
Entenem que vivim en un món
canviant, és per aquest motiu que
des de l’institut treballem per
dissenyar un model de centre capaç
d’adaptar l’oferta formativa a les
necessitats del mercat laboral.
Actualment el Brugulat disposa de
cinc programes d’ensenyament que
cobreixen un ampli ventall de
necessitats socials i laborals:
- Programa de Formació i Inserció
- Cicles Formatius de Grau Mitjà
- Cicles Formatius de Grau Superior
- Curs d’Accés a Grau Superior
- Batxillerats
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insbrugulat.cat

972 57 14 31

ctra Figueroles, 19. Banyoles
info@insbrugulat.cat
Segueix-nos a:
@insbrugulat
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Formació
Guiar i tutoritzar de forma personalitzada els
nostres alumnes en el seu aprenentatge,
mitjançant pràctiques en grups reduïts als
tallers, l’ús de noves tecnologies i la
introducció de l’anglès a les classes.

Reconeixement

Experiència laboral
Convalidar parts dels continguts impartits
als nostres cicles formatius mitjançant
l’experiència laboral, per tal de disposar
de professionals més formats a l’empresa.

Projecció a l’entorn

Qualitat i millora

Participar en concursos, organitzar trobades
amb empresaris, assistència a fires, visita a
empreses,
xerrades
amb
experts,
emprenedors i orientades a l’entorn laboral i
professional.

Millorar la nostra acció formativa i de
gestió incorporant les aportacions de tota
la comunitat educativa, amb l’objectiu
d’aconseguir l’excel·lència acadèmica i
professional.

Semipresencialitat

Pràctiques empresa
Dual i Erasmus +

Facilitar la conciliació de la vida laboral i
personal amb la possibilitat de poder
estudiar qualsevol dels nostres cicles
formatius amb una màxima flexibilitat per
a l’alumnat.

Innovació
Crear i desenvolupar projectes d’innovació
establint estrets vincles de coneixement
entre l’empresa i l’escola, garantint un
aprenentatge
formatiu
actualitzat
i
bidireccional entre ambdues parts.

Formar persones i professionals del futur
compartint la formació dels nostres
alumnes amb les empreses del sector i
oferint-los
la
possibilitat
d’una
experiència formativa en altres països.

Borsa de treball
Disposar d’un espai d’intercanvi laboral
on es troben les necessitats de les
empreses amb la demanda de feina dels
alumnes i exalumnes del Brugulat.

