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L’INSTITUT CAN VILUMARA  

 
Som un centre públic, situat a la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat i depenent 

del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 

L’institut rep el seu nom de la seva ubicació: les antigues instal·lacions de la 

fàbrica tèxtil de seda propietat de la família Vilumara. La transformació en 

centre educatiu es va iniciar als anys 70 i ha estat un procés llarg amb diferents 

etapes, reformes estructurals i canvis d’organització i funcionament fins a 

configurar els equipaments i el projecte educatiu d’avui en dia. 

Actualment s’hi imparteixen ensenyaments d’Educació Secundaria Obligatòria, 

Batxillerat i Cicles formatius de la família professional Serveis Socioculturals a 

la Comunitat. 

Institut Can Vilumara 

Avda. de Josep Tarradellas i Joan, 153 

08901 L’Hospitalet de Llobregat 

93 337 33 08 / 638 687 919 

https://agora.xtec.cat/inscanvilumara/ 

a8056109@xtec.cat 

 

 

 

OFERTA FORMATIVA de FORMACIÓ PROFESSIONAL 

  
Oferim cinc dels sis cicles que conformen la família professional de Serveis 

Socioculturals a la Comunitat.  

De Grau Mitjà: 

- Atenció a persones en situació de dependència 

I de Grau Superior : 

- Animació sociocultural i turística 

- Educació infantil 

- Integració social 

- Promoció d’igualtat de gènere 

https://agora.xtec.cat/inscanvilumara/
mailto:a8056109@xtec.cat
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SERVEIS de FORMACIÓ PROFESSIONAL 

Des del  Departament de Cicles formatius treballem per formar l’alumnat amb 

competències i habilitats que els preparin per donar resposta als reptes 

personals i professionals del món actual.  
Dissenyem accions i serveis a disposició de l’alumnat  i les empreses/entitats , 

en la recerca de la qualitat i millora contínua en l’educació, amb la finalitat de 

crear sinergies de col·laboració generadores d’impacte positiu en les persones, 

l’entorn i la societat.   

El nostre catàleg de serveis està articulat en les tres línies d’accions  i projectes 

que us presentem. 

 

Compromís amb el creixement professional 

de les persones i les organitzacions 

Oferim servei especialitzat d’informació i assessorament acadèmic i laboral i 

acreditacions oficials de les competències professionals dels nostres cicles. 

 

SIOP (Servei integral d’orientació professional)  

Aquest servei té com a missió facilitar les decisions d'alumnat, ciutadania i 

organitzacions pel que fa a itineraris formatius, laborals i socials, atenent els 

objectius principals de l'aprenentatge al llarg de la vida, la inserció professional 

i la integració social. L’assessorem, l’acompanyem, li donem suport i 

n’incrementem l’ocupabilitat a través dels serveis d'orientació professional, la 

gestió de beques d'estudi i/o socials, la gestió d'ofertes d'ocupació, l'elaboració 

d'informes de seguiment sobre inserció professional i ocupabilitat, així com 

mitjançant les activitats relacionades amb la formació i l'ocupació i totes 

aquelles que posen en contacte els usuaris amb els ocupadors. 

 

RECONEIXEMENT  PROFESSIONAL 

Participació dels docents de l’institut habilitats a tal 

efecte en els procediments d’avaluació i acreditació 

de competències professionals, els quals permeten 

reconèixer l'experiència o la formació no formal de 

persones treballadores del nostre àmbit per tal que 

n’obtinguin una certificació oficial. 
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Estades formatives en l’empresa i 

transició al món laboral  

Introduïm el nostre alumat al món laboral del nostres perfils professionals 

mitjançant les diferents modalitats d’estades pràctiques en les empreses. 

Així mateix, potenciem i col·laborem en la seva recerca activa de feina. 

  
FCT   La formació en centres de treball està inclosa en el disseny curricular 

dels ensenyaments professionals. Permet al nostre alumnat completar la seva 
formació en les empreses de l’entorn dins l’àmbit de cada cicle, apropant-lo a la 
realitat pràctica del sector. Per als docents suposa l’oportunitat d’establir amb 
l’empresa lligams de coneixença i col·laboració en la formació de l’alumnat, i 
l’impuls de projectes compartits. 

 

FP DUAL  Oferim a l’alumnat la possibilitat de fer la seva estada a l’empresa 

en modalitat alternança Dual, una aposta per augmentar 
la col·laboració entre els centres de formació professional i 
les empreses en el procés formatiu dels alumnes. Actualment 
tenim el projecte dual implantat en 3 cicles, amb   l’objectiu 
d’anar incorporant-hi progressivament la resta de cicles de la 
família. 

 

MOBILITAT i ERASMUS+  Participem en el projecte d’internacionalització 

de l’FP que permet a l’alumnat fer la seva estada formativa en una empresa 

d’un país europeu. Inclou, igualment, accions de mobilitat per a docents en 

forma d’estades formatives a l’estranger. 

 

 

BORSA DE TREBALL .  Gestionem la  borsa de treball per al nostre 

alumnat i exalumnat ja titulat, fent difusió de les ofertes laborals dels nostres 

perfils professionals i contribuint així a la millora de la seva inserció laboral. 
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Oberts a la innovació, l’emprenedoria i la 

transferència de coneixement 

 
Abordem els reptes de futur dels ensenyaments professionals impulsant 
o participant en  projectes que cerquen la innovació, fomenten l’esperit 
emprenedor de l’alumnat i enforteixen lligams entre el nostre institut i les 
empreses i entitats de l’entorn. Apostem per introduir i consolidar a 
l’institut projectes i serveis amb aquesta finalitat, i treballem fent accions 
en els àmbits de: 
 

MESURES FLEXIBILITZADORES 

Tenen com a finalitat possibilitar l’adaptació a les situacions personals i 

professionals de l’alumnat i millorar l’oferta i la qualitat de l’educació. Al nostre 

centre oferim: 

 Formació Semipresencial . Permet l’alumnat que treballa fer seguiment 

a distància d’alguns mòduls dels cicles formatius. 

 Projecte 2 x 3:  2 Titulacions en 3 cursos (En fase d’aprovació) 
 Animació sociocultural + Promoció d’igualtat de gènere  
 Integració social + Promoció d’igualtat de gènere 
 

 

INCORPORACIÓ PROGRESIVA DE METODOLOGIES  

CENTRADES EN l’ALUMNAT 

 Programem xerrades, tallers de formació, jornades professionals i 

activitats diverses de transferència de coneixement amb la col·laboració 

d’empreses i organitzacions del nostre àmbit professional. 

 Dissenyem projectes d’aprenentatge servei amb la participació activa de 

l’alumnat, les institucions i entitats de l’entorn. 

 Vinculem els projectes professionals de l’alumnat de modalitat Dual amb 

les necessitats reals i reptes proposats per les empreses. 
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PARTICIPACIÓ EN PROGRAMES i ASSISTÈNCIA A XARXES 

D’INNOVACIÓ  DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ. 

La participació del nostre centre en els diferents programes d’innovació ens 

permet actualitzar i ampliar la preparació del nostre professorat participant, la 

qual cosa reverteix en la qualitat de la formació donada al nostre alumnat tot 

contribuint a l'augment de la motivació, de l’adquisició de competències i de la 

seva qualificació professional    

 

 

    

Aquesta participació suposa un punt de trobada entre docents i permet la  

transmissió de coneixement i experiències, bones pràctiques i treball en xarxa 

dels centres educatius 

Igualment, millora la relació entre el nostre centre i les empreses/entitats 
col·laboradores tot impulsant projectes i recursos conjunts. 

    

 

 

 

 


