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EDUCACIÓ INTEGRAL I EN VALORS

La nostra acció educativa es fonamenta en la formació integral de la persona des d’una
perspectiva humana i cristiana.

Prioritzem el treball cooperatiu i l’educació en els valors de la responsabilitat, la
justícia, la convivència, la creativitat, la transcendència i la interioritat. Sensibles a la
interculturalitat i al diàleg interreligiós, atenem la diversitat i formem ciutadans oberts,
crítics i compromesos amb la societat.

Cicles Formatius

El programa DESTÍ potencia el desenvolupament de les capacitats i estimula les
diferents intel·ligències.
El projecte HARA educa per a la interioritat.

Apostem per preparar els nostres alumnes per a l’eficiència, la creativitat, la iniciativa i
la capacitat d’adaptació a la realitat actual. L’ús de les tecnologies de la informació i de
la comunicació, el treball en xarxa i la vinculació universitària i empresarial constitueixen
la nostra aposta per l’aprenentatge pràctic, professional i de qualitat, reflex del dia a dia
a l’empresa, i que garanteix a l’alumnat la preparació necessària per encarar els reptes
del futur.

L’alumnat té l’oportunitat d’aprendre de professionals
amb llarga experiència en el món de l’empresa. Els
nostres alumnes compten amb l’acompanyament
d’un/a tutor/a perquè els ajudi a treure el màxim profit dels seus estudis i a reorientar-los en el seu futur
professional.

CREA I 5S

ESO

PRÀCTIQUES

BATXILLERAT

La Formació en Centres de Treball (FCT) facilita a
l’alumnat la transició al món laboral i posar en pràctica els coneixements adquirits a l’aula.

CICLES
FORMATIUS
GRAU MITJÀ

CREA i 5S són programes propis a cicles formatius que pretenen millorar l’aprenentatge
de l’alumnat. El programa CREA treballa tècniques per la solució de problemes i el
projecte 5S està encarat a millorar l’entorn de treball i a potenciar el treball en equip.
ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT

El Servei d’Assessorament en la Formació Professional permet obtenir una diagnosi
personalitzada de les possibilitats formatives i de promoció professional per a un
objectiu de qualificació idoni. El Servei de Reconeixement d’Aprenentatges permet
reconèixer acadèmicament l’aprenentatge adquirit al món laboral o en activitats socials,
relacionades amb un determinat cicle formatiu.

ATENCIÓ PERSONALITZADA

A La Salle la persona és el més important.

Atenem les necessitats acadèmiques i personals dels
nostres alumnes en un ambient acollidor del qual participa tota la Comunitat Educativa. Fem un seguiment
acurat de la persona en els seus vessants tècnic,
humà i professional i la nostra oferta educativa coherent i adaptada als temps, permet a l’alumne treballar
les habilitats socials i tècniques necessàries per a accedir al món del treball.

A La Salle tenim un estil pedagògic centrat en la persona i en el seu desenvolupament
humà i intel·lectual. Amb una vocació de renovació constant, treballem amb diversos
programes d’innovació pedagògica que responen a les necessitats dels infants i joves
d’avui.

TECNOLOGIA I EMPRENEDORIA

TUTORIA I ORIENTACIÓ

Durant els seus estudis, els alumnes realitzaran les
pràctiques en empreses capdavanteres dels diferents
sectors.

ESTIL PEDAGÒGIC INNOVADOR

BORSA DE TREBALL
ESTUDIS
UNIVERSITARIS

CICLES
FORMATIUS
GRAU SUPERIOR

Els nostres alumnes disposen d’una borsa de treball en cadascun dels centres de
formació professional en la qual podran buscar feina al finalitzar els seus estudis.

A més, també tenen l’opció d’accedir a la borsa de treball de La Salle - Universitat
Ramon Llull.

Escola
Postobligatòria:
Batxillerat
i Cicles Formatius
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Barceloneta

Cicles formatius de grau mitjà

Girona

• Comerç: activitats comercials

Cicles formatius de grau mitjà
• Sistemes microinformàtics i xarxes

• Gestió administrativa (amb opció Dual)

• Electromecànica de vehicles automòbils
• Sistemes microinformàtics i xarxes

Cicles formatius de grau superior

• Vídeo, discjòquei i so

LA SALLE BARCELONETA
Balboa, 18
08003 Barcelona
T. 933 195 475
lasallebarceloneta@lasalle.cat

www.barceloneta.lasalle.cat

Cicles formatius de grau superior
• Automoció dual

• Animació 3D, jocs i entorns interactius

Aprenentatge basat
en projectes reals
EMPRESA SIMULADA

Velocitycar S.L.S. Pretén potenciar la pràctica i l’experiència de l’alumnat duent
a la realitat del món laboral els coneixements apresos a l’aula.

ESCUDERIA LA SALLE BARCELONETA

L’equip permet situar l’alumnat en un projecte real i aproximar-lo a la mecànica
de la competició.

PORTINNOVA

Resolució de problemes plantejats per empreses del port.

INNOVAFP

L’escola és membre de la xarxa d’innovació del Departament d’Ensenyament.

ERASMUS+

Possibilitat de fer estada a un país de la Unió Europea per ampliar
coneixements i experiència.

LA SALLE GIRONA
St. Joan Baptista de La Salle, 12
17002 Girona
T. 972 200 292
escola@girona.lasalle.cat
www.girona.lasalle.cat

• Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma
Perfil: Videojocs i Oci Digital

Què oferim?
Dins del cicle de sistemes microinformàtics i xarxes, a més de tenir les aules
equipades amb ordinadors per fer els exercicis i pràctiques, es disposa d’un
taller de 90 m2 remodelat i preparat per al muntatge i instal·lació d’equips informàtics.
D’altra banda, també permet efectuar-ne l’anàlisi d’avaries, estendre el cablejat
d’una xarxa informàtica i mantenir els serveis de gestió.

Dins del cicle amb perfil de videojocs i oci digital es podran desenvolupar,
implementar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma,
utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, es definiran les
tasques del disseny d’un videojoc, dissenyant i creant personatges, escenaris i
attrezzo per a animació i realitzar la programació de videojocs 2D i 3D.

En ambdós cicles s’efectua una tutoria activa dins l’aula amb la intenció
d’acompanyar i treure el millor de tots els alumnes.
Seguint la línia del centre, en els nostres cicles es participa en diverses campanyes solidàries, es practiquen els 5 minuts de reflexió del matí, etc.
Projecte ERASMUS +

Gràcia

Cicles formatius de grau superior

La Seu d’Urgell

• Administració de sistemes informàtics en xarxa

Cicles formatius de grau mitjà
• Gestió Administrativa

• Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

• Electromecànica d’Automòbils

• Desenvolupament d’aplicacions web
• Administració i finances
• Comerç internacional

• Gestió de vendes i espais comercials
• Màrqueting i publicitat

LA SALLE GRÀCIA
Plaça del Nord, 14
08024 Barcelona
T. 932 922 118
lasallegracia@lasalle.cat
www.lasallegracia.cat

• Educació infantil
• Integració social

• Projectes d’edificació

Trets diferencials
• Atenció individualitzada

• Metodologies d’aprenentatge actives

LA SALLE LA SEU D’URGELL
St. Joan Baptista de La Salle, 27
25700 La Seu d’Urgell
T. 973 350 144
info@laseu.lasalle.cat

Cicles formatius de grau superior
• Administració i finances
• Automoció

www.laseu.lasalle.cat

Què oferim?

• Dobles i triples titulacions

• Docents altament qualificats i empresarialment actius
• Convenis amb empreses líders de cada sector

• Borsa de treball nacional i internacional

• Estudis innovadors i tecnològics (certificacions oficials)

• Treball per reptes, èmfasi al treball en equip

• Altes taxes d’inserció laboral i d’accés a la Universitat

• Estudis innovadors i tecnològics (certificacions oficials)

• Ensenyaments presencials, semi presencials, en DUAL i
online

• Grups reduïts i atenció individualitzada

• Estudi econòmic personalitzat (beques i convalidacions)
• Sistemes de reforç en idiomes gratuïts
• Intercanvis i pràctiques a l’estranger
• Borsa de treball

• Incubadora i acceleradora d’empreses

• Convenis amb diferents partners educatius

• Continuació d’estudis a la nostra Universitat
• Titulació reconeguda internacionalment

• Empresa simulada

• Foment de l’emprenedoria

• Projectes Erasmus+: pràctiques a l’estranger
• Assessorament i reconeixement

• Convenis amb primeres marques de pintures d’automòbil
• Uniraid Solidari: aventura solidària en cotxe al Marroc
• Instal·lacions de cabina de pintura i laboratori de
coliometria
• Material especialitzat per a cada branca

Mollerussa

Cicles formatius de grau mitjà

Manlleu

• Instal·lacions elèctriques i automàtiques

• Electromecànica de vehicles automòbils

• Sistemes microinformàtics i xarxes

• Instal·lacions elèctriques i automàtiques
• Instal·lacions de Telecomunicacions

Cicles formatius de grau superior

• Emergències sanitàries
• Vídeo, discjòquei i so

LA SALLE MOLLERUSSA

LA SALLE MANLLEU

Ferrer i Busquets, 17
25230 Mollerussa
T. 973 600 270
lasallemollerussa@lasalle.cat

Enric Delaris, 68
08560 Manlleu
T. 938 506 064
manlleu@lasalle.cat

www.mollerussa.lasalle.cat

• Administració i finances (amb opció dual)
• Comerç internacional

• Sistemes de telecomunicació i informàtica

• Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma, oci digital
i videojocs

• Gestió administrativa
• Mecanització

• Gestió administrativa

Cicles formatius de grau superior

Cicles formatius de grau mitjà

www.lasallemanlleu.cat

• Administració i finances

• Administració de sistemes informàtics en xarxa
• Mecatrònica industrial

• Programació de la producció en fabricació mecànica

Què oferim?
• Formació Continua per empreses de la comarca
• Formació SOC
• Formació Dual

• Automatització i robòtica industrial

• Projecte Erasmus

• Màrqueting i publicitat

• Treball per projectes, fomentant el treball cooperatiu i
la relació amb les empreses de la comarca. Els nostres
alumnes poden treballar reptes reals de les empreses

• Automoció (amb opció dual)

• Pràctiques a l’estranger

• Assessorament i reconeixement
CURSOS D’ACCÉS A GRAU MITJÀ
ESCOLA D’ADULTS – SEPE-SOC
FORMACIÓ DUAL
PROJECTE ERASMUS+
CENTRE ACTIC
ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT

• Foment de l’Emprenedoria (Cicle de xerrades, concurs
d’Emprenedoria de la Ciutat de Manlleu)
• Programa 5S

• Certificat Inventor 3D (centre reconegut AUTODESK)
• Borsa de treball

• Beques: Fundació Casanovas-Adam, per als nostres
alumnes
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