L'Institut Pedralbes
L'Institut Pedralbes és un centre
públic de Les Corts que neix de la
fusió de dos centres històrics del
districte: l'Institut Joan Boscà i
l'Institut Ausiàs March.

Ajudem a crear

ESO - BATXILLERAT - CICLES FORMATIUS - PFICURSOS D'ESPECIALITZACIÓ

els ciutadans
del futur
Des del curs 2019-2020 l'Institut
Pedralbes ofereix estudis d'ESO,
Batxillerat, Cicles formatius de
grau mitjà i grau superior
d'Informàtica i PFI d'Auxiliar de
muntatge i manteniment d'equips
informàtics. Treballem en relació
amb les entitats i institucions de
l'entorn en un projecte obert,
transparent i participatiu.

@INSPedralbes
www.institutpedralbes.cat
Av. d'Esplugues 36-42 08034 Barcelona
inspedralbes@xtec.cat
93 203 33 32 / 93 203 36 42 / 93 203 83 86

FORMACIÓ PROFESSIONAL
L'Institut Pedralbes ofereix tots els
Cicles Formatius de la família
d'informàtica en horari de matí i
horari de tarda, el GS d'Animació 3D,
el PFI d'Auxiliar de muntatge i
manteniment d'equips informàtics i
el
Curs
d'Especialització
de
Desenvolupament de Videojocs i RV.
Pràctiques a empreses (FCT) en tots
els ensenyaments:

CICLES FORMATIUS
Els nostre alumnat aprèn a instal·lar
xarxes, crear i configurar routers i
tallafocs,
administrar
servidors,
crear pàgines web, programar,
reparar i instal·lar ordinadors en un
entorn físic i virtual. Estudis amb
reconeixements
de
la
Xarxa
d'Emprenedoria, Activa FP i InnovaFP.

Cicles de grau mitjà
SMIX
Cicles de grau superior
ASIX Ciberseguretat
DAM
DAM Videojocs

INSTAL·LACIONS:
Més de 10 aules d'informàtica

DAW

FP DUAL i ERASMUS+

Animació 3D

INSERCIÓ LABORAL:
Borsa de treball. Inserció laboral

PFI

FORMACIÓ
PROFESSIONAL
La teva millor opció

propera al 100%
Ensenyaments amb Certificació
de Qualitat ISO 9001:20015

PFI
Auxiliar de muntatge i maneniment d'equips
informàtics
Programa de Formació i Inserció per alumnat
que no ha acreditat l'ESO que permet la
reincorporació al sistema educatiu per cursar
estudis de FP o incorporar-se al mercat laboral.
Cursar el PFI garanteix:
Certificació acadèmica i professional
Millora de les possibilitats de superar les
proves d'accés a CF
Reconeixement de mòduls professionals
Accés als centres de formació d'adults per
obtenir el GESO
Obtenció del certificat de professionalitat
IFCT0108

