
 



Formació proFessional
jesuïtes educació

oferim 
■   Qualitat en la formació professional i humana  

per adquirir competències.

■    iniciatives professionals i empresarials pioneres.

■   pràctiques en empreses. Qualitat en la Formació 
pràctica en centres de Treball.

■    itineraris professionals entre els cicles Formatius 
de Grau mitjà i els cicles Formatius de  
Grau superior.

■   acompanyament personal i professional  
per garantir l’èxit.

■   mètodes pedagògics innovadors.

■    aules, laboratoris i tallers equipats amb les últimes 
tecnologies.

■   Diversitat d’opcions i itineraris formatius, cursos a 
mida i relació amb els sectors professionals i 
empresarials.

■     professorat en contacte amb el món laboral.

■   projectes internacionals d’intercanvis acadèmics i 
de pràctiques. erasmus pràctics i acadèmics.

■    orientació laboral i d’estudis posteriors.

■   Borsa de treball per alumnes i antics alumnes.

■    Valors i ètica professional.

■    proves d’accés i programes de Formació i inserció 

■    acreditació d’experiència laboral.

■   programes de Formació ocupacional i contínua  
per a empreses i treballadors.

Formem persones 
Formem professionals

Jesuïtes Educació és la xarxa que integra les escoles de la Com-
panyia de Jesús a Catalunya.

El nostre objectiu és esdevenir campus on predomini la forma-
ció integral de la persona, mostrada com un camí d’aprenen-
tatge per esdevenir una persona conscient, competent, com-
passiva i compromesa. 

En primer lloc, dels alumnes i per fer-ho possible cal posar les 
condicions per a l’aprenentatge de tots els membres de la co-
munitat educativa. Creiem que no es pot imaginar una atmos-
fera educativa sense la implicació i voluntat d’aprenentatge de 
l’equip docent. Per això, valorem i necessitem educadors que 
visquin la seva vocació professional amb convicció i esperança.

Entenem el temps educatiu com l’oportunitat de viure un camí 
vers la fita d’esdevenir persona en un procés de formació per-
manent.

Els campus de Jesuïtes Educació mantenen una estreta relació 
amb empreses i entitats qualificades dels diferents sectors. 
Les pràctiques constitueixen una primera presa de contacte 
entre l’estudiant i les empreses, i permeten aplicar en un entorn 
real els coneixements adquirits. 

av. mare de Déu de Bellvitge, 100-110
08907 l’Hospitalet
93 335 15 43
info.joan23@fje.edu
www.joan23.fje.edu

València, 680
08027 Barcelona
93 351 60 11 / 93 352 50 52
info.clot@fje.edu
www.clot.fje.edu

carrasco i Formiguera, 32
08017 Barcelona
93 602 30 00
fp.santignasi@fje.edu
www.santignasi.fje.edu
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El Campus Jesuïtes Bellvitge – Centre d’Estudis Joan XXIII 
ofereix una proposta educativa que està basada en l’acolli-
ment, coneixement i acompanyament de les persones amb 
el propòsit que adquireixin els aprenentatges adequats per 
esdevenir persones equilibrades, responsables, competents 
i solidàries.

Oferim un ensenyament innovador i de qualitat que potencia 
els coneixements tècnics i les competències personals més 
adients per a cada lloc de treball. Apostem per la formació 
al llarg de la vida a través dels programes de Formació Con-
tínua.

campus

cicles formatius  
en els àmbits:

■   educació  
i serveis socials

■   empresa
■   esports
■    informàtica  

i comunicació
■    sanitat

cursos d’accés  
a cicles formatius

■   curs de preparació  
per a la incorporació a 
cicles de grau superior

formació  
continuada  

oferta formativa

“ La formació professional que ofereix Jesuïtes Bellvitge, aporta una 
educació, uns coneixements i uns valors que m’han ajudat a for-
mar-me i créixer. Una de les raons per les quals he realitzat el cicle 
de grau superior d’Administració i Finances, ha estat les sortides 
laborals, tenim diversos àmbits a escollir i a Joan XXIII, ofereixen 
l’oportunitat de poder realitzar la FCT en una empresa amb moltes 
garanties d’inserció laboral.He tingut  la possibilitat de realitzar 
pràctiques remunerades en  “Barea & Zango” Advocats i Mediadors 
dedicats a l’assessoria i consultoria, i això m’ha ajudat a poder 
forma part d’ells, amb un contracte indefinit. Tinc el meu futur molt 
present, i el cicle ha estat la manera de relacionar-me amb el món 
laboral, ara seguiré estudiant per ampliar els meus coneixements i 
donar el millor a l’empresa que ha confiat en mi.Gràcies a aquesta 
formació, he madurat professionalment i  personal i he trobat la 
meva identitat. L’escola i el professorat han estat al meu costat en 
tot el que he necessitat, estudis, feina i insisteixo, m’han acompa-
nyat en el meu creixement com a persona.”

alba Martínez
alumna de 2n d’administració i Finances

Contacte
av. mare de Déu  
de Bellvitge, 100-110
08907 l’Hospitalet
93 335 15 43   
info.joan23@fje.edu
www.joan23.fje.edu



serveis
A Jesuïtes Bellvitge – Centre d’estudis Joan XXIII, els cicles forma-
tius permeten obtenir una qualificació per l’experiència d’una pro-
fessió. Un ampli ventall de cicles formatius de grau mitjà i superior 
donen resposta a les demandes de formació de les empreses i de 
la societat actual.

pràctiques en empresa i borsa de treball
les pràctiques formatives no laborals les realitzen els alumnes en centres de treball 
mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen l’escola i l’empresa. mitjan-
çant la borsa de treball facilitem la inserció laboral dels nostres alumnes i antics 
alumnes donant un servei a les empreses que tenen ofertes de treball.

assessorament i Reconeixement d’experiència laboral
el servei d’assessorament en la formació professional té per objectiu 
definir i orientar un itinerari formatiu i professional de la persona interessada en 
aconseguir millorar la seva qualificació. compta amb l’atenció personalitzada 
d’experts de la família professional escollida.

el servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant 
l’experiència laboral o en activitats socials.

mobilitat internacional
els alumnes poden fer pràctiques laborals a europa mitjançant les beques erasmus.

associació d’antics alumnes
l’associació d’antics alumnes permet mantenir una estreta relació amb el col·lectiu 
d’exalumnes i amb l’escola, organitzant trobades entre antics alumnes.

instal·lacions
■  aula d’estudi
■  saló d’actes i sala de conferències
■  aules polivalents
■  aules d’informàtica
■  aules amb pissarra digital
■  connexió Wifi
■  plataforma educativa Virtual
■  aula simulació d’empreses
■  Taller informàtica i telemàtica
■  espai de psicomotricitat
■   instal·lacions esportives  

(camps de futbol, bàsquet)
■  poliesportiu tancat
■  rocòdrom
■  cafeteria 
■  menjador
■  escola adaptada
■  Desfibril·lador
■  aula sanitària
■  infermeria escolar



El Campus Jesuïtes El Clot – Escola del Clot ofereix  una prepa-

ració tècnica d’excel·lència. Un ventall ampli de Cicles Formatius 

de Grau Mitjà i Superior donen resposta a les múltiples deman-

des de les empreses: instal·lació i manteniment, automoció, 

electricitat i electrònica, informàtica i comunicacions, energia i 

aigua, sanitat, gestió comercial i màrqueting... Cicles Formatius 

adaptats a les demandes de l’entorn social i econòmic actual 

per preparar als joves per adquirir competències professionals 

i inserir-se amb èxit al mercat laboral.

Amb l’alumne com a centre del nostre procés d’Ensenyament -Apre-

nentatge conjuntament amb l’ús de metodologies innovadores 

a l’aula, fetes per professors experts en les seves especialitats 

professionals, i la possibilitat de realitzar pràctiques en empre-

ses arreu d’Europa, formem futurs professionals amb els valors 

i els coneixements tècnics que demanden actualment el teixit 

empresarial.  

cicles formatius  
en els àmbits:

■   electricitat i electrònica
■  empresa - màrqueting
■  energia i aigua
■   informàtica i comunicació
■   instal·lacions i 

manteniment
■  sanitat
■   Transport i manteniment 

de vehicles

programes  
de formació i inserció:

■   auxiliar en fontaneria, 
calefacció i climatització

■   auxiliar de reparació  
i manteniment de vehicles 
lleugers

formació  
continuada

Oferta formativa “ Formar-me com a professional del sector de l’automoció en el Cicles 
Formatius de Grau Superior de l’Escola del Clot m’ha proporcionat 
els coneixements tècnics i humans necessaris per integrar-me al 
món professional. La vessant tècnica em permet desenvolupar amb 
èxit la meva tasca professional i els valors adquirits em permeten 
sentir-me reconegut pels meus companys de l’empresa i alhora 
valorar les seves aportacions i ajuts en el meu dia a dia. Com a 
exalumne recomano aquesta escola a totes les persones que s’es-
tiguin plantejant d’estudiar algun Cicle Formatiu i, al mateix temps, 
espero que tots els alumnes de l’Escola del Clot puguin aprofitar al 
màxim la seva qualitat d’ensenyament, tal i com jo vaig fer”

josep clariana 
exalumne del cicle Formatiu de Grau superior d’automoció

campus

Contacte
València, 680
08027 Barcelona
93 351 60 11 / 93 352 50 52
info.clot@fje.edu
www.clot.fje.edu



Serveis
A Jesuïtes El Clot – Escola del Clot, entenem que els beneficis de 
la Formació Professional van més enllà de l’alumne del centre i 
arriben fins a les persones que ja estan en el mercat laboral o les 
que havent estudiat estan en procés d’entrar-hi.

pràctiques en empresa i borsa de treball
les pràctiques constitueixen una primera presa de contacte entre l’estudiant i 
les empreses, i permet aplicar en un entorn real els coneixements adquirits. en 
finalitzar els estudis, el servei de Borsa de Treball gestiona les possibilitats de 
contractació dels estudiants.

assessorament i Reconeixement d’experiència laboral
el servei d’assessorament en la formació professional té per objectiu 
definir i orientar un itinerari formatiu i professional de la persona interessada en 
aconseguir millorar la seva qualificació. compta amb l’atenció personalitzada 
d’experts de la família professional escollida.

servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant 
l’experiència laboral o en activitats socials.

mobilitat internacional
els alumnes poden fer pràctiques laborals a europa mitjançant les beques erasmus.

Instal·lacions
■  Biblioteca
■  saló d’actes i sala de conferències
■  aules polivalents
■  aules d’informàtica
■  connexió WiFi
■  plataforma educativa Virtual
■  Taller de soldadura i mecanització
■  Taller d’electricitat i electrònica
■  Taller d’audiopròtesi
■  Taller de fred i climatització
■  Taller d’energia solar tèrmica i fotovoltaica
■  Taller d’energies renovables i energia eòlica
■  Taller de màrqueting
■  Taller d’infermeria i ambulància
■  Taller de robòtica
■  Taller d’automoció
■  infermeria escolar
■  cafeteria
■  escola cardioprotegida
■  instal·lacions esportives (bàsquet, futbol...)



El campus Jesuïtes Sarrià – Sant Ignasi ofereix un model de 

Formació Professional de qualitat amb un plantejament inte-

grador, coherent i vinculat a les necessitats del món laboral. 

En el seu afany de treballar per a l’excel·lència, forma professio-

nals de gran qualitat humana, compromesos amb la professió, 

amb coneixements teòrics i pràctics, i amb competències per-

sonals i professionals que capaciten per a respondre amb mo-

tivació i originalitat a les demandes empresarials.

Jesuïtes Sarrià – Sant Ignasi està ubicat a Barcelona, en un 

edifici modernista d’interès arquitectònic, en una àrea de la 

ciutat ben comunicada. Ofereix un ambient favorable a l’estu-

di, i les instal·lacions necessàries per tal de garantir un apre-

nentatge tant teòric com pràctic, d’acord amb les exigències 

actuals.

cicles formatius  
en els àmbits:

■  audiovisual
■   educació i serveis 

socials
■  empresa - màrqueting
■  esport
■  Hostaleria i Turisme

Contacte 
Jesuïtes sarrià
carrasco i Formiguera, 32  
08017 Barcelona
Tel. 93 602 30 00  
93 602 30 30 / 93 602 30 39
fp.santignasi@fje.edu 
www.santignasi.fje.edu

formació  
continuada
en l’àmbit:
■  Hostaleria i Turisme

Oferta formativa
“ Amb el desig de millorar i conscients de les competències neces-
sàries per a desenvolupar-me en un mercat laboral canviant i cada 
cop més competitiu, vaig optar per la Formació Professional i per 
una institució de reconegut prestigi com el Sant Ignasi. Després de 
dos anys de formació i novament des del món empresarial, el valor 
afegit és palpable no només en la vessant tècnica sinó també en la 
humana.”

santiago Ricardo
antic alumne de Formació professional

campus



Serveis
A Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi tots els programes estan orientats 
cap a una formació que garanteix un bon nivell de qualificació pro-
fessional i de desenvolupament personal, per tal d’incorporar-se al 
món laboral i establir les bases d’una formació contínua.

aprenentatge d’idiomes
el domini de les llengües estrangeres és el primer pas cap a un enfocament in-
ternacional i multicultural, i una de les exigències fonamentals dels programes 
d’estudis.

pràctiques en empresa i borsa de treball
les pràctiques constitueixen una primera presa de contacte entre l’estudiant i 
les empreses, i permeten aplicar en un entorn real els coneixements adquirits. 
en finalitzar els estudis, el servei de Borsa de Treball gestiona les possibilitats 
de contractació dels estudiants.

associació d’antics alumnes
permet mantenir una estreta relació amb el col·lectiu d’exalumnes i amb l’esco-
la, desenvolupant projectes de formació, organitzant trobades entre antics alum-
nes i oferint diferents serveis i assessorament professional als seus associats.

mobilitat internacional
intercanvis, seminaris, study trips, erasmus acadèmics i pràctics...

Instal·lacions
■  Biblioteca, videoteca, hemeroteca

■  aules d’informàtica i multimèdia

■  saló d’actes i sales de conferències

■   instal·lacions esportives (camps de futbol,  
bàsquet, hoquei, piscina i sala de fitness)

■  aules polivalents

■  aules audiovisuals

■  platós de televisió

■  sales d’edició de vídeo

■  locutori i control de ràdio

■  plató fotogràfic

■  aula de dibuix-disseny

■  restaurant pedagògic

■  cuina pedagògica

■  economat i celler

■  aules de tast i pastisseria

■  aula de cuina de demostració



els cicles Formatius són programes d’ensenyament reglat de 
Formació professional específica, regulats en tota la unió euro-
pea amb estrictes criteris de qualitat educativa. adscrits a famí-
lies professionals de diferents sectors de producció i serveis, els 
principals objectius són, en el termini d’un o dos anys de durada, 
garantir als estudiants la formació necessària per poder incor-
porar-se al mercat laboral o per accedir a estudis superiors. 

existeixen cicles Formatius de Grau mitjà i d’altres de Grau su-
perior. estan estructurats en mòduls o crèdits i tots contenen 
com a obligatòria la Formació en centres de Treball, és a dir, un 
període de pràctiques a les empreses del sector corresponent.

el currículum de cada cicle reserva un determinat nombre d’ho-
res de lliure disposició del centre per completar els seus contin-
guts. També es contempla un crèdit de síntesi de caire integra-
dor dels diferents coneixements. 

cicles de Grau mitjà
els cicles de Grau mitjà són uns estudis que donen una qualificació per 
a l’exercici d’una activitat concreta, que es tradueix en un treball d’exe-
cució. pretenen crear professionals qualificats. la titulació que s’obté un 
cop finalitzats els estudis és la de Tècnic en la professió corresponent.

cicles de Grau superior
els cicles de Grau superior són uns estudis que fan referència a un treball 
tècnic que pot ser efectuat d’una manera autònoma i que comporta més 
responsabilitat de planificació, de coordinació i control de treball. la ti-
tulació que s’obté un cop finalitzats els estudis és la de Tècnic superior 
en la professió corresponent.

la Formació professional Dual vol donar resposta a les 
necessitats del mercat laboral. aposta per augmentar la 
col·laboració entre els centres de formació professional i 
les empreses, en el procés formatiu dels alumnes.

en aquest itinerari l’alumne rep part de la formació al cen-
tre docent i l’altra part l’obté mitjançant les activitats for-
matives i productives en l’empresa. la flexibilitat organit-
zativa de la formació professional permet acordar, 
mitjançant un conveni entre el centre i l’empresa, aques-
ta distribució de la formació. els centres i les empreses 
designen uns tutors que portaran a terme el seguiment 
dels alumnes aprenents, i coordinaran i avaluaran les ac-
tivitats que es realitzen en cadascun dels dos àmbits.

Jesuïtes educació, amb una sòlida experiència en la for-
mació professional, i la uoc, universitat pionera en l’apre-
nentatge virtual (e-learning), posem al teu abast cicles 
formatius de grau superior amb una proposta disrup-
tiva d’FP en línia de qualitat:

oferta formativa:
■  màrqueting i publicitat
■  Administració i finances
■  Gestió de vendes i espais comercials
■  Desenvolupament d’aplicacions web
■  administració de sistemes informàtics i Xarxes
■  Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
■  Educació infantil
■  Integració social

la Formació 
PRoFessional

Formació  
professional Dual 

cicles de Grau superior 
Online

cicles  
Formatius

14
cicles formatius 
Grau Mitjà  

cicles formatius 
Grau superior  

26
altres programes 
PFi
cPsi 
ce

5
cicles formatius  
dual  

famílies 
Professionals
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  caMPus JesuïTes BellViTGe -cenTre D’esTuDis Joan Xiii

 ■    Educació infantil (DUAL)

 ■    administració i finances (DUAL)

 ■    Ensenyament d’animació socioesportiva
 ■    administració de sistemes informàtics en la xarxa (DUAL)

■    Desenvolupament d’aplicacions web (DUAL)

  caMPus JesuïTes el cloT- escola Del cloT

 ■    automatització i robòtica industrial (DUAL) 
 ■    Energies renovables 
 ■    administració de sistemes informàtics en la xarxa (DUAL)

 ■    Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
 ■    Desenvolupament d’aplicacions web (DUAL)

 ■    manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids (DUAL)

■    màrqueting i publicitat en entorns digitals
■    mecatrònica (DUAL)

 ■    audiologia protètica
■    Laboratori clínic i biomèdic
 ■    automoció (DUAL)

  caMPus JesuïTes sarrià - sanT iGnasi 

■    Direcció de cuina
■    Gestió d’allotjaments turístics (DUAL)

■    Condicionament físic (DUAL)

■     Ensenyament d’animació socioesportiva (DUAL)

■    Integració social
■    màrqueting i publicitat
 ■    animacions 3D, jocs i entorns interactius
 ■    Il·luminació, captació i tractament d’imatge 
 ■    producció d’audiovisuals i espectacles
 ■    Realització de projectes d’audiovisuals i espectacles

  caMPus JesuïTes BellViTGe -cenTre D’esTuDis Joan Xiii

 ■    Gestió administrativa 
 ■    Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural
 ■    sistemes microinformàtics i xarxes 
 ■    Cures auxiliars d’Infermeria

  caMPus JesuïTes el cloT- escola Del cloT

 ■    Instal·lacions elèctriques i automàtiques
■    Instal·lacions frigorífiques i de climatització (DUAL)

 ■    sistemes microinformàtics i xarxes  
 ■    Cures auxiliars d’Infermeria
 ■    Emergències sanitàries
 ■    Electromecànica de vehicles (DUAL)

■    activitats comercials

  caMPus JesuïTes sarrià - sanT iGnasi 

 ■     Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi  
natural (Perfil Natura)

■     Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi  
natural (Perfil Multiesport)

 ■    Hostaleria (serveis en restauració / Cuina i gastronomia)

cicles Formatius de Grau Mitjà 
Títol Tècnic/a

cicles Formatius de Grau superior 
Títol Tècnic/a Superior

  caMPus JesuïTes sarrià 
sanT iGnasi 

 ■    alta cuina
 ■    sommelier

cursos  
d’especialització 
Diploma

  caMPus JesuïTes BellViTGe - 
cenTre D’esTuDis Joan Xiii
 ■     Curs de preparació per a la incorporació 

als cicles de Grau superior

Proves d’accés 
Certificat

  caMPus JesuïTes el cloT- escola Del cloT

■     auxiliar de fontaneria, calefacció  
i climatització

 ■     auxiliar de reparació i manteniment  
de vehicles lleugers

PFi (Programes de Formació i Inserció)

Títol Auxiliar

universitat (Estudis de Grau)Món laboral

títol d’esotítol de Batxillerat sense títol d’eso

accés  
SI S’HA CUrSAT  
UN CICLE DE LA  
MATEIXA FAMíLIA

accés  
SI S’HA CUrSAT  
UN CICLE DE LA  

MATEIXA FAMíLIA

Itineraris jesuïtes educació
Formació  
professional Dual 

cicles de Grau superior 
Online

PrOvA D’ACCéS



Els àmbits operatius amb els  
que treballa l’Àrea Empresa per 
aconseguir els seus objectius són:

servei d’acompanyament  
professional
Treballa per la inserció laboral  
dels alumnes, especialment amb les 
empreses més rellevants de cada sector, 
així com l’orientació dels alumnes al 
món professional, garantint el seu  
bon servei. 

relacions internacionals
Garanteix i treballa pel posicionament 
internacional de l’Fp de Jesuïtes 
educació i estableix les línies 
estratègiques en els tres campus  
d’Fp. aquestes línies passen per la 
mobilitat internacional, per l’estada 
d’estudis a l’estranger, la mobilitat de 
professorat i la realització de les 
pràctiques d’Fp en empreses 
estrangeres.

programes amb empreses
promou la relació de l’Fp de Jesuïtes 
educació amb les empreses per 
impulsar el seu procés d’implicació  
en totes les modalitats formatives, 
especialment en la implantació de l’Fp 
Dual o d’altres modalitats, sense oblidar 
el recolzament a les empreses en les 
seves necessitats de formació. 

L’única manera d’abordar els reptes que l’FP té plantejats és des 
del treball de centres en xarxes, conformades també amb altres 
agents d’innovació i aprenentatge, com són les empreses.

La responsabilitat que tenim els centres d’FP en Xarxa de Jesuïtes 
Educació és preparar els alumnes personal i professionalment 
per afrontar la seva incorporació al món laboral, que és l’esce-
nari sobre el que construiran el seu projecte vital.

és en la convergència d’aquests punts on l’Àrea Empresa treba-
lla. Ajuda a l’alumne a vincular el seu projecte vital amb el seu 
projecte professional o d’ocupabilitat, que té com a element de 
referència la seva relació amb l’empresa.

Per aconseguir aquest objectiu l’Àrea Empresa s’articula al vol-
tant de les següents línies d’actuació:

■   atenció i acompanyament de l’alumne en el seu procés 
formatiu. Primer perquè es concep com un període que no 
acaba amb la obtenció del títol de Formació Professional, sinó 
que s’allarga en la seva condició d’aprenent al llarg de tota la 
vida. I segon per la transcendència de la dimensió internacio-
nal que ha adquirit l’ocupabilitat dels nostres joves.

■   aposta per una aliança estreta de l’FP amb el món labo-
ral  que faci créixer el sector de població certificat en FP amb 
eines com l’FP Dual i les estades internacionals.

■    impuls de la transformació del Procés d’ensenyament - 
aprenentatge que usem els centres d’FP de Jesuïtes Educa-
ció, sumant-hi la visió del món empresarial des de la perspec-
tiva dels sectors productius amb els que treballem.

àrea  
empresa

31%
% COntInuïtat  

D’EstuDIs
% InCORpORaCIó  

món LabORaL

69%

sortides dels nostres alumnes 
que han cursat Formació professional a Jesuïtes educació



mobilitat  
internacional
Un dels nostres objectius és potenciar la internacionalització dels nostres 
campus. La relació entre països és una eina que afavoreix l’obertura de 
la nostra xarxa cap a l’exterior, l’intercanvi de coneixement i la incorpo-
ració d’elements innovadors. Per això, hem creat una xarxa internacional 
pròpia de contactes que ens permet no només el profitós intercanvi 
d’informació i de professors al més alt nivell, sinó que a més ofereix una 
oportunitat única per als estudiants de descobrir altres formes d’enten-
dre el món i els garanteix una “formació sense fronteres”.

Study Trips & Contests
la col·laboració amb moltes institucions ens permet incorporar a l’experiència 
acadèmica una dimensió cultural i lingüística amb estades d’una setmana a 
l’estranger. També s’ofereix la possibilitat de participar en diversos concursos 
internacionals i nacionals, organitzats pels nostres partners, institucions públiques,  
o associacions internacionals.

Teachers & Staff mobility 
les experiències internacionals, ofereixen al nostre professorat l’oportunitat de 
conèixer altres cultures, altres sistemes educatius i altres metodologies i per tant, 
els permet desenvolupar el seu creixement personal i professional. aquesta 
mobilitat permet que els estudiants que no poden participar en un programa de 
mobilitat puguin beneficiar-se dels coneixements i experiència del personal 
acadèmic de les institucions d’educació superior d’un altre país europeu, i promou 
l’intercanvi de coneixements i experiències sobre mètodes pedagògics diferents.

erasmus  
estudis i pràctiques a l’estranger
la nostra xarxa té la carta erasmus per la qual accepta els principis  
d’excel·lència per a la mobilitat d’estudiants i professors. les beques erasmus 
permeten als estudiants i nous titulats interessats realitzar una part del seu 
currículum acadèmic a l’estranger i/o pràctiques en empreses eu gràcies a la Xarxa 
d’academic partners i empreses de que disposa la Xarxa Jesuïtes educació. 

projectes 
internacionals
la Xarxa de centres d’Fp de Jesuïtes educació 
participen de forma activa en projectes arreu 
d’europa amb l’objectiu de millorar els 
continguts i les metodologies de la Formació 
professional que s’imparteixen. l’àmbit 
europeu d’aquests projectes permeten aplicar 
bones pràctiques d’altres països en les 
nostres escoles i potenciar així la 
internacionalització dels nostres centres.
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