
CARTA DE
SERVEIS

INSTITUT ESTEVE
TERRADAS I ILLA

Carrer Bonavista 70, Cornellà de Llobregat

La Gavarra



Formació reglada 01
Formació ocupacional i continua

Assessorament i reconeixement / Acreditat

Borsa de treball i altres serveis 05

Índex

02
03

Lloguers d'espais 04

INSTITUT ESTEVE TERRADAS I ILLA

Contacte 06



Situat al centre de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat), molt a prop
de Barcelona, té una ubicació privilegiada per la bona comunicació
gràcies al metro, Renfe, autobusos i Ferrocarrils de la Generalitat.

Es va començar la tasca educativa el 1975 i des de llavors s'ha fet un
esforç per la millora contínua en termes de qualitat atenent als
diferents vessants que intervenen en els processos d'aprenentatge.
L'institut té certificació ISO.

Anualment hi ha al voltant de 500 alumnes fent pràctiques en centres
de treball i en formació DUAL, i està donant diferents serveis a
empreses i persones al llarg de la seva vida professional.
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Presentació del centre
L'Institut Esteve Terradas i Illa és un centre de secundària amb llarga

tradició en la Formació Professional



La nostra oferta formativa
abasta 6 famílies
professionals

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ
CFGM Gestió administrativa
CFGS Assistència a la direcció
CFGS Administració i finances

FABRICACIÓ MECÀNICA
CFGM Mecanització
CFGS Programació de la producció en fabricació mecànica

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS
CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes
CFGS Desenvolupament d'aplicacions web
CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma
CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxa - Ciberseguretat

Formació reglada

IINSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT
CFGM Manteniment electromecànic
CFGS Mecatrònica industrial

TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES
CFGM Electromecànica de vehicles

ENERGIA I AIGUA
CFGS Gestió de l'aigua

La gran part dels cursos que impartim són en
modalitat de formació DUAL amb una estreta
col·laboració amb empreses
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Tots els estudis tenen un període de pràctiques en empresa, aquestes
poden ser en FCT o formació DUAL amb un conveni de col·laboració amb
empreses.

PFI - PROGRAMA DE FORMACIÓ I INCERCIÓ
Auxiliar de jardineria: Vivers i jardins.
Auxiliar en muntatges d’instal.lacions elèctriques i d’aigua i gas.



Formació ocupacional i
continua

La formació contínua pretén millorar la
qualificació professional de les persones
treballadores per tal d'adaptar els seus perfils a
les necessitats empresarials.
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Programes formatius teòric - pràctics que tenen
per finalitat millorar la qualificació professional
i/o la capacitat d'inserció laboral.

Els cursos de formació professional per a l'ocupació són programes
formatius teòric - pràctics que tenen per finalitat millorar la
qualificació professional i/o la capacitat d'inserció laboral mitjançant
l'assoliment i el perfeccionament de les competències professionals
de les persones treballadores. S'adrecen a persones treballadores en
situació d'atur.Fo
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La formació contínua pretén millorar la qualificació professional de
les persones treballadores per tal d'adaptar els seus perfils a les
necessitats empresarials. Va dirigida principalment a
treballadors/ores en actiu, tot i que permet també l'accés de
treballadors/ores en situació d'atur.



Servei d'assessorament i
reconeixement i acreditació
competències

S'adreça a les persones que vulguin tenir un
reconeixement acadèmic o acreditació dels
aprenentatges adquirits amb l'experiència

laboral o en activitats socials
El servei d'assessorament
consisteix en la identificació  i 
 anàlisi detallada de les
capacitats i expectatives
professionals, i la identificació i
valoració de les ofertes
formatives amb les seves
variants. Conclou amb l'informe
d'assessorament

El servei de reconeixement dels
aprenentatges assolits mitjançant
l'experiència laboral o en activitats
socials, s'adreça a les persones amb
experiència laboral o en activitats
socials que vulguin un
reconeixement acadèmic dels
aprenentatges adquirits relacionats
amb un determinat cicle formatiu.

assessorament@iesesteveterradas.cat
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Nota important: Les aules tècniques necessiten preparació de material, pet
tant s'han de concretar les hores del professor del centre que ha d'assistir i
preparar aquests espais. S'ha de formalitzar l'acord de lloguer com a mínim
15 dies d'antelació.

Lloguer d'espais 
Compartim espais: Laboratori, taller, aules
equipades amb ordinadors, projector, Wi-

Fi, diferents capacitats

Tipus d'espai Capacitat i recursos

Aula Magna Capacitat per a 120 persones

Aula teòrica

Aula tècnica

Amb projector, pissara
digital, wifi

Laboratori, taller, aula
equipada amb ordinadors

INSTITUT ESTEVE TERRADAS I ILLA



Borsa de treball i altres
serveis

Tenim borsa de treball per fer difusió
d'ofertes així com altres serveis

 ALTRES SERVEIS
Innovació i transferència de coneixement: programa de la Direcció
General d'FP i Ensenyaments de Règim Especial  que promou la
col·laboració d’empreses i centres de formació professional per treballar
en projectes d’innovació i transferència de coneixement.
Emprenedoria: programa que impulsa l’emprenedoria i els seus valors en
els centres educatius d’FP d’arreu de Catalunya, l'objectiu és la creació de
projectes emprenedors.
Relacions internacionals: programa  que aposta per les activitats
internacionals (tant de l’alumnat com del professorat) amb l’objectiu de
millorar la qualitat dels nostres ensenyaments i les competències
lingüística.
Cafeteria i restauració
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Plataforma empleaFP,
col·laboració entre FPempresa i
DUALIZA Bankia. Borsa
multicentre
Borsa de treball pròpia del centre
on hi ha la base de dades de tot
l'alumnat titulat

Es disposa de dues borses de treball
on fer difusió de les ofertes
d'empreses. 

https://www.empleafp.com/

https://borsa.ieti.cat/



On i som
Carrer Bonavista 70, Cornellà de
Llobregat (Baix Llobregat)

Dades de contacte
Tel: 93 377 11 00
E-mail: a8016781@xtec.cat
Web:
https://agora.xtec.cat/iesestevet
erradas/

Com arribar

Contacte
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L5 - parada Gavarra

T1 - Ignasi Iglesias
T2 - Cornellà centre

R1 i R4 - Cornellà

R5, R6, R50, R60, S4, S8, S33
Almeda

57, 67, 68 - Av. dels Alps -
Tanatori

95 - Anoia - Aquitecte
Calzada

67 - Av. del parc - Bonavista

57, 67, 68, 94 - Av. dels Alps -
Ctra d'Espluques


