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Preparar persones compromeses 
amb la societat, amb el medi am-
bient, amb un esperit crític, obert, 
cooperador, amb ganes d’apren-
dre i amb consciència plena de la 
importància de mantenir sempre 
la ment oberta als canvis tecnolò-
gics i socials de la professió triada.

Formar i acompanyar les perso-
nes en l’adquisició de les diferents 
competències i capacitats clau de 
cada cicle formatiu.
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Carta de serveis
Institut
Mare de Déu de la Mercè

CONSTRUINT FUTUR

INSTITUT MARE DE DÉU 
DE LA MERCÈ
Som un centre de formació professional 
de Barcelona compromès en la millora, 
volem ser un centre de referència 
a tota l’àrea metropolitana, participar acti-
vament en totes les iniciatives i programes 
i assolir l’excel·lència en el nostre 
camp d’actuació.

Promoure una formació integral, 
fonamentada en els drets hu-
mans i en la igualtat de gènere, 
en el marc d’un sistema educatiu 
inclusiu. Fomentar la cultura em-
prenedora i treballar en la inserció 
laboral del nostre alumnat.

Institut Mare de Déu de la Mercè
Carrer dels Motors, 122-130 | 08040 Barcelona

+34 932 232 566 | inslamerce@xtec.cat

Electricitat i Electrònica
Electricity & Electronic
Fabricació Mecànica

Mechanical Fabrication
Formació i Orientació Laboral
Training and Career Counseling

Imatge Personal
Personal Image

Imatge i So
Image & Sound

Informàtica i Comunicacions
IT & Communication

Transport i Manteniment de Vehicles
Transport & Vehicle Maintenance

les nostres àrees  our fields
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7BORSA DE 
TREBALL 

Gestionem la borsa de treball 
per al nostre alumnat i les per-

sones ja titulades en FP mit-
jançant la xarxa professional 

LinkedIn. Contacte: Institut 
Mare de Déu de la Mercè.

els nostres serveis
Institut Mare de Déu de la Mercè

1ASSESSORAMENT DE 
L’EXPERIÈNCIA LABORAL

El procés identifica i analitza deta-
lladament les capacitats i les expec-
tatives professionals de la persona, 
valorant i fent les recomanacions 
de les ofertes formatives que millor 
s’adaptin al seu perfil i interessos.

6PROGRAMES IN-
TERNACIONALS 

DE MOBILITAT 
El nostre alumnat pot re-
alitzar una part de la seva 
formació pràctica a les em-
preses de diferents països 
de la Unió Europea gràcies 
al Programa Erasmus+ i 
als convenis puntuals amb 
altres entitats. 

2RECONEIXEMENT DE 
L’EXPERIÈNCIA LABO-

RAL
Reconèixer acadèmicament l’ex-
periència laboral, voluntariat o 
formació no formal durant la vida 
laboral. En el procés es verifiquen 
les tasques realitzades i s’equipa-
ren amb els continguts dels cicles 
formatius de formació professional 
relacionats.

3FP DUAL I FORMACIÓ EN 
CENTRES DE TREBALL

Col·laborem conjuntament en la 
formació del nostre alumnat, en 
modalitat d’alternança entre el 
centre i l’empresa, per tal que des-
envolupin les competències dels 
diferents perfils professionals en 
els centres de treball.

4INNOVACIÓ I 
EMPRENEDORIA

Posem al servei de les em-
preses el talent de l’alum-
nat per resoldre els reptes 
que plantegen els nous 
entorns per tal d’incre-
mentar la productivitat de 
l’organització. Col·laborem 
amb elles en el desenvolu-
pament de projectes d’in-
novació i transferència del 
coneixement.

5SERVEIS A LES 
EMPRESES 

I ENTITATS
Potenciem la xarxa de 

col·laboracions mitjançant 
el lloguer d’espai i equips, 

la compartició de bones 
pràctiques i el contacte 

amb els docents experts 
que puguin necessitar.

L’INSTITUT 
MARE DE DÉU 
DE LA MERCÈ
AMB LA INDÚSTRIA 
I ELS SERVEIS
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