CARTA DE
SERVEIS

Presentació del centre
L'Ins de Santa Coloma de Farners és un institut públic d'educació
secundària, batxillerat i cicles formatius que té com a objectiu educar i
formar amb la millor qualitat possible i amb la participació de tota la
comunitat educativa, nois i noies a partir de 12 anys i que, partint dels
valors de respecte i solidaritat, se'ls vol dotar d'eines per incorporar-se a
una societat multicultural i dinàmica per tal d'esdevenir ciutadans
responsables i respectuosos amb les persones i el seu entorn.

L'Ins de Santa Coloma de Farners vol ser un centre d'ensenyament
secundari i post obligatori de referència a la comarca, integrat a
l'entorn, que doni resposta a les demandes socials, culturals i
educatives però que a la vegada sigui impulsor i dinamitzador de la
formació en valors, tant en l'àmbit humà com en l'acadèmic. Per això
treballarem per crear un bon ambient humà, de treball i d'estudi,
posant tots els esforços per atendre de la millor manera possible les
necessitats individuals de cada alumne i del grup on aquest està
ubicat, millorar els canals de comunicació entre el centre i les
famílies, així com promoure i fomentar tota mena d'iniciatives
orientades a millorar els resultats acadèmics dels nostres alumnes i
la tasca educativa de tots els sectors implicats.

Formació reglada
Tenim tres famílies professional

- Electricitat i electrònica
CFGM Instalacions Electriques i
automàtiques

- Serveis a la Comunitat
CFGM Persones en situació de dependència.
CFGS Educació Infantil

- Administració i gestió
CFGM Gestió administrativa.
CFGS Administració i finances

Tots els estudis tenen un període de
pràctiques en empresa, aquestes poden ser
en FCT o formació DUAL

Servei d'assessorament i
reconeixement
S'adreça a les persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels
aprenentatges adquirits amb l'experiència laboral
El servei d'assessorament és un servei que presta el centre educatiu, en
aquest cas l'INS Santa Coloma de Farners, a sol·licitud de la persona
interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i
valoració de les ofertes formatives amb les seves variants. Conclou amb
l'informe d'assessorament.
El servei de reconeixement
dels aprenentatges assolits mitjançant
experiència laboral o en activitats socials que vulguin un reconeixement
acadèmic del aprenentatges adquirits relacionats amb un determinat cicle

Compartim espais
Aula Polivalent
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CONTACTE
Salvador Espriu S/N
Tel: 972 842 105
E-mail : info@iessantacolomadefarners.cat
Web:
https://www.iessantacolomadefarners.cat/ca

