COMPROMÍS
100 ANYS
FORMANT
PROFESSIONALS
I EDUCANT
PERSONES

Ens comprometem a oferir una educació de qualitat
vetllant per la innovació pedagògica i tecnològica.
Treballem per garantir l’ambient de convivència
tolerància i respecte dins del centre
Vetllem per assegurar una atenció personalitzada en
el procés d’aprenentatge
Fomentem la participació activa de l’alumnat en les
decisions i projectes del centre
Assegurem el respecte a la confidencialitat i
privacitat de la informació referent als alumnes

Codi de centre: 8042573

GARANTIES

Ronda Sant Antoni 19,
08011 Barcelona
Metro:
L2. Parada Sant Antoni / L1.
Parada Urgell / Universitat
Telèfons:
933254157/ 933255197
www.lluisacura.cat
lluisacura@lluisacura.cat

Horari d’atenció al públic:
de 9:00 a 13:30 i de 16:00 a
20:30
L’institut Lluïsa Cura forma part del Consorci
d’educació de Barcelona

Qualitat ISO 9001-2015 per CFGM, CFGS
i Seveis d’Assessorament i Reconeixement
Borsa de treball
Visites a empreses i institucions
Col·laboració amb experts de les diferents
especialitats que impartim al centre

QUI SOM
Som un centre públic amb una llarga història i amb
el compromís de garantir un ensenyament de
qualitat i una educació en valors i competències per
assegurar la incorporació dels nostres alumnes al
món laboral
Preus: En ser una escola pública els preus i serveis
estan subjectes a preus i taxes oficials
Llengua vehicular: El català és la llengua oficial i
vehicular del procés d’aprenentatge al centre.

OFERTA EDUCATIVA

CARACTERÍSTIQUES
DEL SERVEI

FAMÍLIA PROFESSIONAL DE
COMERÇ I MÀRQUETING
PFI Auxiliar en comerç i atenció
al públic
CFGM Activitats comercials
CFGS Comerç internacional + un
any per obtenir el títol de
Transport i logística
CFGS Gestió de vendes i espais
comercials
CFGS Màrqueting i publicitat
CFGS Transport i logística + un
any per obtenir el títol de
Comerç internacional

FAMÍLIA PROFESSIONAL
D’ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

PRÀCTIQUES A EMPRESES
Els cicles formatius inclouen pràctiques que
realitzen els alumnes en centres de treball
mitjançant un conveni de col·laboració que
subscriuen l’escola i l’empresa.

FORMACIÓ EN ALTERNANÇA DUAL

SERVEI D’ASSESSORAMENT I
RECONEIXEMENT
Reconeixement acadèmic dels
aprenentatges assolits mitjançant
l’experiència laboral

CFGM Gestió administrativa
CFGS Administració i finances
FAMÍLIA PROFESSIONAL
D’HOTELERIA I TURISME
CFGS Guia , informació i
assistències turístiques

La formació Dual combina simultàniament el
temps de formació en el centre educatiu i
l'empresa.
El nostre centre l’ofereix en els cicles de grau
superior de Comerç Internacional,
d’Administració i Finances, Màrqueting i
publicitat i Transport i logística amb modalitat
DUAL.
En aquest moment estem en contacte amb
diferents empreses per tal d’incorporar aquesta
formació a la resta de cicles formatius que
impartim.

PROJECTES INTERNACIONALS

COMPARTIM LA
IL·LUSIÓ PEL TEU
FUTUR

Disposem de la Carta Erasmus+ que ens permet
accedir a les diferents accions que s’hi inclouen i al
finançament associat.
Les iniciatives en l’àmbit internacional es
materialitzen en estades formatives i intercanvies
culturals. La nostra escola dóna la possibilitat de
fer una part de la FCT a empreses de diferents
ciutats europees, en alguns casos de la xarxa
NETINVET.

