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Programes internacionals de mobilitat
Oferim programes de formació a empresa a nivell internacional. Aquests 
tenen l’objectiu d’incrementar la competència lingüística i ampliar 
l’oferta laboral i formativa del nostre alumnat, així com establir lligams 
internacionals amb empreses referents en el sector.

Formació a mida
Oferim programes formatius que 
s’adapten a les necessitats individuals i de 
les empreses. Aquesta formació garanteix la 
qualificació dels treballadors i permet l’actualització de 

coneixements al llarg de la vida.

Innovació i emprenedoria
Posem al servei de les empreses 
el talent dels nostres alumnes.  
Fomentem el  desenvolupament 
de les idees emprenedores amb 
l’objectiu d’apropar l’alumnat a 
l’entorn laboral i incrementar la 

productivitat de l’organització.

Servei a les empreses
Oferim diferents tipus de col·laboracions 

a les empreses: lloguer d’espais i equips, 
cessió i esponsorització d’instal·lacions, 

networking entre empreses, entre 
d’altres.

MISSIÓ
La nostra missió és formar persones 
i promocionar professionals amb 
actituds, competències i valors que 
aportin el coneixement tècnic que 
requereixen els sectors sanitari, 
d’imatge personal, i d’edificació i 
obra civil.

VISIÓ
Som un centre referent de Formació 
Professional de les Terres de Lleida. 
Estem especialitzats en la formació 
de les nostres famílies professionals 
amb un equip humà altament 
qualificat i amb els recursos i 
instal·lacions renovades per facilitar 
la innovació i la transferència de 
coneixements a tots els agents que 
formen el nostre entorn laboral. 

VALORS
Fomentem: 
- La millora contínua mitjançant el 
certificat de qualitat ISO.
- L’adaptació al canvi i a les noves 
tecnologies.
- La convivència amb tolerància i 
respecte per les persones.
- La utilització òptima dels recursos 
i del medi.
- Les actuacions de compromís 
social.
- La implicació, participació i 
compromís amb els objectius 
institucionals.
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FP dual i pràctiques en empresa FCT
Establim acords de col·laboració en modalitat d’alternança entre l’escola 
i l’empresa per tal d’adequar les competències dels nostres alumnes a les 
necessitats del perfil professional del vostre sector.

Assessorament i reconeixement de l’experiència laboral
Servei personalitzat d’orientació i reconeixement acadèmic de 
l’experiència professional. Té l’objectiu de dissenyar un itinerari 
formatiu i professional amb un pla de treball d’acord amb els interessos 
i necessitats individuals ja sigui per l’obtenció d’un títol reglat o bé per 

la pròpia professionalització.

Borsa de treball
Oferim un servei gratuït de difusió de les ofertes de feina de les empreses del 
sector. Va adreçada a tots els alumnes que han estudiat al nostre institut. La 
borsa de treball és un servei intermediari entre els interessos i necessitats de 

les empreses i dels alumnes.

Programes internacionals de mobilitat
Oferim programes de formació a empresa a nivell internacional. Aquests 
tenen l’objectiu d’incrementar la competència lingüística i ampliar 
l’oferta laboral i formativa del nostre alumnat, així com establir lligams 
internacionals amb empreses referents en el sector.
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El nostre entorn laboral està en un continu i accelerat canvi. Les empreses es 
renoven, s’adeqüen als nous temps i a les noves tecnologies, oferint cada cop 
més serveis de qualitat. 

Al Torre Vicens som conscients de totes aquestes necessitats, per això volem 
facilitar que les persones i empreses puguin assolir aquests nous reptes i que tant 
els treballadors en actiu com la resta d’agents de l’entorn laboral puguin disposar 
d’un espai on formar-se de forma continuada i adaptat a les necessitats de cada 
sector. 
Tot això amb un sol objectiu: proporcionar professionals amb valors, competències 
i aptituds adaptades a les vostres necessitats.

Ens adaptem a tu
Formem els professionals del futur 


