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Els nostres cicles formatius
FAMÍLIA DE: SERVEIS SOCIOCULTURALS 
I A LA COMUNITAT

CFGS
Tècnic/a Superior 

en Animació 
Sociocultural i 

Turística

CFGS
Tècnic/a Superior 

en Educació 
Infantil

 

CFGS
Tècnic/a Superior 

en Integració 
Social

CFGS
Tècnic/a Superior 

en Mediació 
Comunicativa

CFGM
Tècnic/a en Atenció 

a Persones en
Situació de 

Dependència



FP dual
 

L’alumnat s’incorpora en els 
centres de treball com a aprenent, 
amb beca o contracte, i combina 

la seva formació en el centre 
educatiu amb una activitat 

remunerada per part de l’empresa. 
Té una durada aproximada de 

1000 hores.
Tots hi guanyem!

 
Pràctiques en 

empreses
L’empresa acull l’alumnat per fer 
la formació pràctica que forma 

part del programa formatiu 
curricular. Es subscriu un conveni 

de col·laboració. Tenen una durada 
aproximada de 449 hores i no són 

remunerades.

Estades formatives 
del professorat a 

empreses
 

Les empreses del sector acullen 
professorat per formar-se en la 
seva activitat diària durant un 

període puntual del curs acadèmic, 
amb l’objectiu d’acostar-los a 
la realitat professional i poder 

transmetre nous coneixements a 
l’alumnat.

 
Metodologies 

actives

L’empresa llença un repte o un 
projecte a l’alumnat, i així es 

participa en el seu aprenentatge. 
L’alumnat ofereix el seu talent 
i coneixement al servei de les 

empreses i entitats de l’entorn.
Benefici mutu!

COM POT COL·LABORAR LA VOSTRA EMPRESA 
AMB L’INSTITUT RONDA ?



Col·laboració activa
Per poder posar en pràctica els 

nostres coneixements de manera 
real oferim a les entitats: tallers, 
implementacions, dinàmiques 
i activitats de voluntariat, entre 

d’altres. 
Fomentem el treball en xarxa!

 Matrícula flexible
El personal treballador vinculat 
a l’àmbit, amb requisit d’accés o 

sense, pot matricular-se per assolir 
tot o part d’un cicle formatiu amb 

correspondència a unitats de 
competència o un certificat de 

professionalitat.

Acredita’t 
Reconeixement

Oferim la possibilitat que els 
treballadors/es amb experiència 
professional o formació no oficial 

puguin reconèixer-ho i obtenir una 
certificació oficial.

 
Servei 

d’Assessorament i 
Reconeixement
Oferim aquest servei per 

reconèixer acadèmicament els 
aprenentatges assolits mitjançant 

l’experiència laboral o formació 
impartida per empreses o entitats 

de formació no formal.

QUÈ POT FER L’INSTITUT RONDA 
PER LA VOSTRA EMPRESA ?



Borsa de Treball
Podem difondre la vostra oferta 
de treball de forma ràpida i que 
arribi a tot el nostre l’alumnat 

titulat o professionals vinculats al 
centre. L’empresa pot satisfer la 

seva necessitat de manera gairebé 
immediata.

Certificació de qualitat 
del servei FP-Dual

Prestem un servei d’assessorament 
per a la certificació de qualitat a 
l’empresa que col·labora amb la 

formació dual. Aquesta certificació 
dona nivell, prestigi  i visibilitat a 

l’esforç que realitza l’empresa. 

Formació acreditativa 
per a les persones 

tutores de formació dual
Es reconeix, mitjançant un 

certificat de formació, a la persona 
de l’empresa que acull i forma 

alumnat en pràctiques dual. 
Aquesta formació repercuteix 

positivament en la formació dels 
membres de l’empresa.

 Orientació i Tutoria
Treballem per millorar 

l’acompanyament  i l’orientació del 
nostre alumnat en les transicions 

educatives i professionals.
Èxit de futur!

QUÈ POT FER L’INSTITUT RONDA 
PER LA VOSTRA EMPRESA ?



COM PODEM AUGMENTAR LA QUALITAT 
I FOMENTAR LA INNOVACIÓ?

Certificació de qualitat 
del servei FP dual 

que el centre presta a 
través de les empreses 

col·laboradores 
Establim mitjançant una 

certificació, el nivell de qualitat en 
què es desenvolupa la formació 

professional dual a les empreses.

Projectes de foment 
d’emprenedoria

Col·laborem en el 
desenvolupament de projectes 

emprenedors, patrocini de 
concursos emprenedors, 

participació en  jornades i 
mentoria d’alumnes o exalumnes 

emprenedors.

Catskills
Participem activament en el 
campionat de competències 
professionals de la formació 
professional de Catalunya.

Projectes 
d’internacionalització

Portem a terme projectes 
internacionals:  

-L’alumnat fa formació pràctica en 
empreses d’altres països de la UE.

-El professorat realitza estades 
formatives en empreses d’altres 

països de la UE.
 



Projectes d’innovació 
i transferència del 

coneixement
Cerquem l’actualització de 

coneixements  a la formació 
professional i la cooperació 
amb les empreses i altres 

organitzacions de l’entorn, per 
obtenir millores i actualitzar-nos a 

la realitat.

Participació en la 
xarxa d’empreses per 

l’FP
L’empresa forma part de la 

xarxa de centres formadors del 
Departament d’Educació.

Col·laboració en 
projectes d’orientació 

professional o mentoria
Participem en projectes 

d’orientació i ajuda a l’alumnat, per 
afavorir la seva millora acadèmica i 

professional.

Participació i 
compromís

Signem convenis i acords de 
col·laboració amb el Departament 

d’Educació. 
Responem als projectes de 

Responsabilitat Social Corporativa 
que proposi l’empresa.

COM PODEM AUGMENTAR LA QUALITAT 
I FOMENTAR LA INNOVACIÓ?
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