
CARTERA DE SERVEIS

Connectem! Per una Formació Professional més propera a l’empresa i a l’entorn.

INSTITUT POBLENOU
PRESENTACIÓ

Som un centre públic exclusiva-
ment d’ensenyaments profes-
sionals, gestionat pel Consorci 
d’Educació de Barcelona. 

Com a docents volem que 
l’Institut Poblenou sigui un cen-
tre compromès amb les per-
sones i la formació de qualitat 
i guiar al nostre alumnat per 
a què assoleixi aquelles com-
petències tècniques i person-
als que el permeti inserir-se en 
un món laboral interdisciplinar, 
canviant i innovador. 

Per aconseguir-ho, aspirem a 
ser un centre innovador, espe-
cialitzat en noves tecnologies i 
llengües estrangeres, obert a 
Europa i a col·laborar amb el 
sector productiu per millorar 
l’ocupabilitat dels futurs trebal-
ladors dels sectors del comerç, 
l’administració i la informàtica.
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1 Administració i Finances

Aux. d'Activitats 
d'Oficina i Serveis 
Admin. Generals

(Matí)

1

PFI

2

GM

Desenvolupament
d’aplicacions

multiplataforma 

(Tarda)

3

GS

Gestió Administrativa

(Matí)

2 Comerç i Màrqueting

Aux. de Comerç 
i Atenció al Públic

Aux. Vendes, Oficina
i Atenció al Públic

(Matí)

1

PFI

2

GM

Comerç Internacional
(Matí)

Gestió de Vendes
i Espais Comercials

(Matí)
Màrqueting 
i Publicitat

(Tarda)
Màrqueting Digital

(Tarda)

3

GS

Activitats Comercials
(Matí)

Comercializació de 
Productes Alimentaris

(Tarda)

3 Informàtica i Comunicacions

Aux. de Muntatge 
i Manteniment 

d'Equips Informàtics

(Matí)

1

PFI

2

GM

3

GS

Sistemes
Microinformàtics

i Xarxes

(Matí i Tarda)

Administració 
i Finances (Matí)

Administració 
i Finances. 

Assegurances
(Tarda)

* Totes les famílies professionals del nostre centre ofereixen cicles en modalitat Dual

QUINA FORMACIÓ  PROFESSIONAL IMPARTIM SERVEIS A LES EMPRESES

Disposem d’aules informatitzades amb el 
hardware i software necessari per poder treballar 
amb les garanties i la qualitat exigides a l’àmbit 
professional, així com a aules d’estudi, biblioteca, 
sala d’actes, sala de creativitat i innovació i, en 
definitiva, tot l’equipament essencial per poder 
desenvolupar la nostra tasca.

El centre disposa de xarxa wifi a a disposició per 
als dispositius de treball de tot l’alumnat.      

EQUIPAMENTS DEL CENTRE

Taller Apps Mòbil al Casal de Gent Gran  
Can Saladrigues

Auditoria tecnològica a la Coordinadora 
d’Entitats de Poblenou

Dron Nàutic amb el Port de Barcelona

OFERTA DE SERVEIS INFORMÀTICS

• Solucions informàtiques adaptades a 
les necessitats de l’empresa.

• Assessorament en pressupostos i 
compra d’ordinadors.

• Reparació, instal·lació i configuració 
d’ordinadors.

• Resolució de reptes de caràcter 
innovador.

• Muntatge de xarxes locals.
• Automatització de la gestió del sistema 

i dels recursos.
• Dissenyar, implementar i gestionar 

bases de dades.
• Desenvolupar aplicacions (web, 

app i escriptori) en llenguatges de 
programació orientats a objectes i 
estructurats (Java, Javascript, Python, 
etc.).

• Instal·lar, configurar, adaptar i 
administrar sistemes ERP i CRM.

A l’Institut Poblenou ens agrada fomentar el treball cooperatiu, és per això que intentem que els 
nostres projectes siguin elaborats, de forma conjunta, per diferents cicles o famílies professionals, 
així com proporcionar a les empreses un ampli ventall d’oferta de col·laboració, per així apropar-
nos cada vegada més a una formació veritablement professionalitzadora, que té en compte les 
necessitats actuals del mercat laboral i de l’entorn proper.
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EMPRESA TREBALLADORINSTITUT CERTIFICACIÓ

Sorgeix la necessitat
de formació per als 

treballadors

Rep la formació 
requerida per 

l’empresa

L’Institut certifica als 
treballadors la 

formació rebuda.

Gestiona i imparteix
el curs de formació 

sol·licitat

A B C D

EMPRESA TREBALLADORINSTITUT
Amb formació rebuda

al marge del
Dept. d’Educació.

Sense títol
acadèmic.

Certificat amb
valor acadèmic.

Convalidacions en
cicles formatius.

Servei de
reconeixement 

acadèmic.
Conveni amb
l'empresa.

A B C

SERVEIS A LES EMPRESES SERVEIS A LES EMPRESES

SERVEI DE RECONEIXEMENT ACADÈMIC DELS APRENENTATGES ASSOLITS 
MITJANÇANT L’EXPERIÈNCIA LABORAL O EN ACTIVITATS SOCIALS 

SERVEI DE RECONEIXEMENT ACADÈMIC DE LA FORMACIÓ IMPARTIDA EN LES 
EMPRESES O ENTITATS ALIENES AL SISTEMA DE FORMACIÓ INICIAL

DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

SERVEI DE FORMACIÓ ESPECÍFICA PER A EMPRESES

SERVEIS A LES EMPRESES MILLORA EN LA QUALIFICACIÓ DELS TREBALLADORS/ES

El servei d’Assessorament és un servei que presta el nostre 
centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma 
personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat 
de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i 
valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que 

conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament. Aquest és un requisit 
imprescindible per accedir posteriorment al Reconeixement de l’experiència assessorada.

Servei d’assessorament i reconeixement

TREBALLADOR TREBALLADORINSTITUT
Tenir més de 18 anys

Amb 2 anys
d'experiència.

Sense títol
acadèmic

Certificat amb valor
acadèmic.

Convalidacions en
cicles formatius

Servei de
reconeixement

acadèmic.

A B C

Disseny d’aparadors/decoració . 
Calçats Aranal

OFERTA DE SERVEIS COMERCIALS, 

ADMINISTRATIUS I MÀRQUETING.

• Disseny de pàgines web i botigues 
online

• Gestió de xarxes socials (social media)
• Campanyes publicitàries online (Google 

Adwords, Facebook Ads…)
• Gestió de newsletters
• Disseny d’aparadors per als comerços
• Disseny de material corporatiu per a 

les empreses.
• Resolució de reptes de caràcter 

innovador.
• Representació comercial a països 

europeus.
• Investigació de mercats.
• Administrar sistemes ERP i CRM.
• Organització d’esdeveniments (per ex. 

festes de primavera o fires d’entitats) Missió Comercial Lisboa. Bodegas    
Las Virtudes

Investigació de mercats. Frit Ravich

Disseny pàgina web. Dúo Balkanica
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FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL (FCT)

Una pràctica consolidada amb més de 500 empreses participants. Es tracta d’unes pràctiques no 
laborals en empreses, mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen el centre docent, 
l’empresa i l’alumnat. Aquestes pràctiques formen part del programa formatiu curricular d’aquests 
ensenyaments i de manera general consisteixen en una estada a l’empresa de 4 hores al dia, ja 
sigui en horari de matí o tarda, amb una duració total de 500 hores.

BORSA DE TREBALL

L’Institut Poblenou, està adherit a la borsa de treball de FP Empresa (Associació de Centres de 
Formació Professional) amb més de 1.400 ofertes, 7.000 titulats i 172 centres educatius.

FORMACIÓ DUAL 

Instaurada ja en totes les famílies professionals i en procés d’expansió. Col·laborem amb 
empreses com l’Ajuntament de Barcelona; Mediamarkt; Leroy Merlin; Everis, Carrefour 
o Port de Barcelona. L’ empresa incorpora alumnes com a becaris o aprenents, perquè 
es formin participant en activitats productives, d’acord amb un pla prèviament acordat 
amb l’institut. L’empresa instrueix, tutela i valora l’alumne, en col·laboració amb el 
centre docent. L’alumne disposa d’un contracte laboral (com el contracte per a la 
formació i l’aprenentatge), o bé d’una beca de formació retribuïda. En ambdós casos 
l’alumnat té alta a la seguretat social, amb les bonificacions i exempcions previstes.

ERASMUS

Els estudiants i professors de l’Institut Poblenou tenen la possibilitat de participar en 
programes que fomenten la seva internacionalització, desenvolupament i projecció 
personal. L’alumnat del nostre centre pot decidir si optar per cursar parts dels seus 
estudis en altres centres europeus o bé realitzar un període de pràctiques professionals.

Els professors, d’altra banda, també tenen dues opcions per ampliar els seus 
coneixements: realitzar aprenentatge per observació (job shadowing) o bé fer un 
període de docència en altres instituts de la Unió Europea, amb estades a empreses 
estrangeres.

RELACIÓ AMB D’ALTRES AGENTS EXTERNSINSTITUT- EMPRESA. Al·liances Formatives

és una forma de fer…

Interactuar amb les empreses 
i participar en xarxes, 
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C/ Doctor Trueta, 206
08005 Barcelona
Tel. 93 225 38 12 - 93 225 37 92

Estudis de
Comerç, Administració i Informàtica
a Barcelona

Tens un repte i t’agradaria

una nova visió per tal

de resoldre’l?

Teniu una idea i vols que

t’ajudem a desenvolupar-la?

+ Investigació

+ Desenvolupament

+ Innovació

Informa’t i descobreix que 

l’Institut Poblenou pot ser 

el teu nou equip. 


