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Institut Esteve Terradas i Illa
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El nostre Institut

• Fundat el 1975.

• El curs 2020-2021 tenim aproximadament 1750 alumnes, 

161 professors i 11 membres  de Personal d’Administració 

i Serveis

Impartim:

 ESO

 Batxillerat 

 Humanístic i Social

 Científic i Tecnològic

 Programa de Formació i Inserció (PFI) 

 Jardineria i Manteniment

 Cicles formatius...
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Cicles Formatius de Grau Mitjà

 Gestió administrativa

 Preimpressió digital

 Mecanització

 Electromecànica 

d’automòbils de vehicles

 Manteniment 

electromecànic

 Sistemes microinformàtics i 

xarxes
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Cicles Formatius Grau Superior

 Administració i finances

 Assistència a la Direcció

 Disseny i edició de publicacions impreses i 

multimèdia

 Programació de la producció en fabricació 

mecànica

 Mecatrònica Industrial

 Administració de sistemes informàtics en la xarxa 

(Ciberseguretat)

 Desenvolupament d’aplicacions web

 Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

 Gestió de l’aigua

 Prevenció de riscos professionals
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En valor...

 Participació en projectes: Medi ambient, 

emprenedoria, innovació, mediació, coeducació...

 Certificació Escola Verda.

 Centre Certificat (NORMA ISO 9001:2015).

 Orientació acadèmica i professional.

 Servei d’Assessorament i Reconeixement de 

l’experiència professional.

 Encoratgem la innovació i l’esperit emprenedor.

 Facilitem projectes d’innovació escola-empresa.

 Mobilitat. 

 Països col·laboradors: França, Portugal, Finlàndia, Itàlia...
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FP DUAL: “el tao de la formació 
professional”

perspectives
complementàries

(Empresa-Institut)
amb una

mateixa visió…
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El millor pel 
nostre 

alumnat,
és el millor 
pel futur 

professional!!!



23/10/2020

8



23/10/2020

9

Per a l’alumnat...

 Compaginar la formació a l’Institut i l’activitat remunerada en una

empresa del sector.

 Una part dels aprenentatges s’obtenen amb l’activitat a l’empresa.

 Afavorir la incorporació al món laboral com a personal qualificat.

Empoderament de les competències professionals en un

entorn laboral.

 Millorar el currículum professional i empleabiltat.
 Millora de l’autonomia, iniciativa, responsabilitat.

 Reconeixement de l’activitat desenvolupada a l’empresa.
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El valor de la dual pel nostre alumnat 
preguntat directament el 21 d’octubre: 

Per què vols fer dual?... 

Puc rebre una 
compensació 
econòmica
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Per a l’Institut...

Augment de la valoració de l’Institut i la demanda 

del cicle.

Motivació de l’alumnat i millora del rendiment.

Vincle més fort amb les empreses.

Incrementar i millorar la relació amb les empreses.

Accedir a tecnologia, recursos, instal·lacions i 

coneixement de l’empresa.

Millorar els processos d'aprenentatge i la satisfacció 

dels estudiants.

Esdevenir centre de referència pel sector 

empresarial.
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Per a l’empresa...

 Coneixement directe de les potencialitats de l’alumnat tot fomentant el
relleu generacional a l’empresa (recuperar els aprenents).

 Formació pròpia de l’empresa: equipaments, processos, ...

 Transmissió de la cultura pròpia de l’empresa: missió, valors, ...

 Augment del potencial de l’empresa amb noves oportunitats sorgides
de l’aportació de l’alumnat.

 Integració de l’alumnat becat o contractat als propis plans de formació.

 Adaptabilitat curricular a les seves necessitats.

 Realitzar una estada d’unes 1000 hores a l’empresa.

 Facilitant la selecció i la captació de persones amb talent.

 Generant més vinculació entre l’empresa i els centres de formació.
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+Escola +Empresa +Formació +Valor
+Empresa: col·laborar en la formació del jovent, assegurar professionals qualificats, captar 

nou talent, formar un equip de treball amb cultura corporativa i cooperativa, disposar 

dels recursos tecnològics dels centres educatius i l’experiència i coneixement del 

professorat, , influència sobre el contingut i l’organització de la formació professional, 

augmentar la competitivitat i el prestigi davant la societat, els clients i proveïdors...

+Escola: conèixer amb més profunditat la realitat  actual de l’entorn productiu, planificar 

ofertes formatives més ajustades i donar resposta a les demandes del mercat laboral 

del territori, facilitar la incorporació al mercat laboral, elevar la motivació de l’alumnat...

+Formació: augmentar el nombre de persones que es puguin formar, qualificar als 

treballadors/es, major implicació del sector empresarial, fomentar l’emprenedoria i la 

iniciativa...

+Valor: nous professionals polivalents, amb capacitats transversals 

i valors, oberts al canvi i formats en un entorn experiencial de 

processos i tecnologies reals i actualitzats
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Formació 

Professional 

Dual 
Moltes Gràcies 

per la vostra 

atenció!!!!

empreses@iesesteveterradas.cat


