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d’ESO, Batxillerat científic
Formatius de les famílies d’Administració i gestió, Comerç i màrqueting, 
Informàtica i comunicacions,  i 

Seguint altres activitats d’internalització del Centre (Intercanvi amb Holanda 
d’alumnes i viatge a França d’ESO), es v
l’FP amb estades de pràctiques

El centre ha signat un conveni
Martin Bret, a la ciutat de Manosque,
professional en la seva zona d’influència
des Alpes de HauteProvenze. 
de la participació del Departament d’Orientació en la posada en comú 
d’experiències d’innovació educativa amb representants de 
ells, França i Espanya. 

El primer objectiu és refermar aquesta relació ja iniciada
grau mitjà des de França a fer estades a les nostres empreses de 

A continuació volem ampliar a altres destinacions europees tant per alumnes de 
grau mitjà com de grau superior.

Considerem que a través del programa ERASMUS+ el centre millora:

• Atrau més alumnes interessats en un estudis amb una focalització eu
• Incrementar la qualitat de l’ensenyament que oferim als alumnes.
• Fomentar una inserció laboral de qualitat un cop finalitzats els estudis.

Tanmateix, a través del programa ERASMUS+

• Nivell de llengües. 
• Experiència laboral.
• Incrementa la seva motivació en els estudis. 
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onveni (agermanament) amb un soci, l’Institut
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Incrementar la qualitat de l’ensenyament que oferim als alumnes.
Fomentar una inserció laboral de qualitat un cop finalitzats els estudis.
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