
 

Carta de serveis: 
PRESENTACIÓ 

L'Institut Llobregat és un institut d'ensenyament secundari que forma part de la xarxa de centres públics del 

Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Som un centre auditat i amb certificació ISO 

9001 en tots els serveis educatius des de 2006.  

 

-Dades identificatives 

 -Codi de centre: 08019371 

 -Domicili:  

  Carrer Enric Prat de la Riba: Cicles Formatius, FPB, PFI i IFE 

   -Telèfon: 93 337 18 05 

 -Pàgina web: http://iesllobregat.cat/ 

 -E-mail: iesllobregat@xtec.cat 

ESTUDIS REGLATS QUE IMPARTIM 

 

-Educació Postobligatòria 

 

Formació Professional Bàsica:  

Fabricació i muntatge 

Programa de Formació i Inserció 

Auxiliar de muntatges d'instal·lacions elèctriques, d'aigua i gas 

Cicles Formatius de Grau Mitjà:  

Instal·lacions elèctriques i automàtiques 

Mecanització 

Cicles Formatius de Grau Superior:  

Sistemes electrotècnics i automatitzats 

Producció en fabricació mecánica 

Automatització i robótica industrial 

Mecatrònica Industrial 

Itinerari Formatiu Específics 

Perfil: Auxiliar en vendes i atenció al públic 



 

 

ALTRES SERVEIS 

 

-Servei d'Assessorament i reconeixement a les persones  

El Servei d'assessorament en la formació professional del sistema educatiu s'adreça a les persones 

adultes interessades a obtenir la diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional, i 

l'itinerari formatiu més adequat per aconseguir l'objectiu de qualificació més idoni. Aquesta diagnosi és un 

requisit previ per participar en el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència 

laboral o en activitats socials. 

 

Per la seva banda, el Servei de reconeixement acadèmic 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 tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits relacionats amb un 

determinat cicle formatiu. 

 

És imprescindible disposar de l'informe del servei d'assessorament o document equivalent de convocatòries 

d'acreditació o validació amb l'orientació i/o assessorament fet del mateix títol o d'un títol afí. 

 

L'Institut Llobregat ofereix el servei d’Assessorament i Reconeixement per a les següents famílies/cicles 

formatius:  

 

 Família professional Electricitat i electrònica 

  -CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques 

  -CFGS Sistemes electrotècnics i automatitzats 

 Família professional Fabricació Mecànica 

  -CFGM Mecanització 

  -CFGS Producció en Fabricació mecànica 

 

-Formació en centres de treball  

Són pràctiques i estades formatives no laborals que realitza l’alumnat d’ensenyaments post-obligatoris en 

centres de treball, mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen l’escola i l’empresa. 

Aquestes pràctiques i estades formen part del programa formatiu (curricular) d’aquests ensenyaments. 

 

 



 

Per a l'alumne aquestes pràctiques comporten:  

 -El coneixement del món laboral i de l’empresa. 

 -La possibilitat d’estar en contacte amb la tecnologia més avançada. 

-La compleció de la seva formació professional, amb l’objectiu de capacitar-se per a la incorporació al 

món laboral. 

 -L’obtenció d’una formació adaptada a llocs de treball específics. 

 -L’acostament a la cultura d’empresa. 

 -L’experiència en el món laboral com a pas previ per a la primera ocupació. 

 -L’inici del seu historial professional acreditat amb el quadern de pràctiques. 

 La superació del crèdit de formació en centres de treball per a l’alumnat d’estudis postobligatoris. 

 

-FP Dual 

La Formació professional dual combina l'aprenentatge en una empresa amb la formació acadèmica, 

augmentant la col·laboració entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu 

dels alumnes. Oferim als nostres alumnes aquest servei per tal que puguin combinar la seva formació a l'aula 

amb un treball on realitzen el pla d'activitats que prèviament s'ha pactat i valorat amb l'empresa. Cicles que 

ofereixen la FP Dual:  

 

 CFGS Sistemes electrònics i automatitzats  

 CFGS Producció en fabricació mecànica  

CFGS Automatització i robótica industrial 

CFGS Mecatrònica Industrial 

 

-Col·laboració amb el IOC 

L'Institut Llobregat col·labora amb el IOC (Institut Obert de Catalunya) en la organització de Jornades 

Tècniques que es realitzen als Tallers dels Cicles Formatius impartits pel nostre centre.  

 

-Serveis complementaris i compromisos: 

Informació, tramitació de gestió administrativa, tramitació de documentació, de títols acadèmics, beques, 

convalidacions, exempcions, certificacions acadèmiques. 

Pàgina web del centre que informa de les activitats i serveis del centre: http://iesllobregat.cat/

Tres aules d'informàtica i cinc tallers, equipats amb ordinadors, projector digital i connexió internet. 

Aules equipades amb projector digital. 

Guies per oferir tota la informació necessària per a l'alumne i les seves famílies: matèries, continguts que ha 

de cursar de forma temporitzada, criteris d'avaluació, normes del centre, etc. 



 

Seguiment diari informatitzat de l'assistència dels alumnes amb informació puntual a les famílies.

Vetllem perquè hi hagi en el si del centre un ambient de convivència, de tolerància, de respecte per les 

coses, per les instal·lacions i per les persones, de solidaritat i de no discriminació i on l'interès general 

prevalgui sobre actituds incíviques personals.  

 


