PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ - PFI

Els Programes de Formació Inicial
Escola ISC està especialitzada en la impartició dels Programes de Formació i Inserció, i
està autoritzada pel Consorci d’Educació de Barcelona per impartir-los. La característica
dels nostres Programes és la constitució de grups de treball reduïts, que permeten una
formació molt atenta i individualitzada, cosa que garanteix una coherent continuïtat
acadèmica en molts diversos àmbits.
Escola ISC imparteix aquests programes des de l’any 1998; per tant, l’experiència ens
avala en el tractament d’aquests joves, sovint desmotivats per qüestions acadèmiques o
desorientats per altres factors.

La formació
El PFI d’Escola ISC dura 1000 hores (9 mesos, de setembre a juny); i es realitza en un
horari de matins, sovint ampliat amb activitats extraescolars (idiomes, esport, tallers
d’escriptura, etc.), de bona acollida.
La preparació compta amb un equip de professors titulats i especialitzats amb llarga
experiència, que atenen totes les demandes pròpies d’aquests joves: adquisició de nous
hàbits d’estudi, compaginació dels estudis amb altres activitats, motivació constant,
entrenament eficaç i avaluació continuada dels propis progressos.
Hi ha dissenyat un pla-conveni amb empreses on els estudiants realitzen les seves
practiques professionals obligatòries, corresponents a les famílies professionals que
imparteix l’Escola, i que són:




PFI Auxiliar d’Arts gràfiques i serigrafia (15 places)
PFI Auxiliar de muntatges i manteniment d’equips informàtics (15 places)
Auxiliar de confecció en tèxtil i pell (moda) (15 places)

Els serveis del curs
Els Programes de Formació i Inserció d’Escola ISC ofereixen aquests serveis acadèmics:






Material docent d’edició pròpia, permanentment actualitzat
Avaluació continuada (cinc avaluacions, avaluació final i projecte final)
Activitats i sortides ludico-formatives, dintre i fora de l’escola (cultura, salut,
hàbits, lleure, urbanisme, etc.)
Seguiment tutorial setmanal, consistent en la comunicació entre tutor,
professors i pares. Espai per a tutoria individualitzada
Orientació i assessorament personalitzat enfocats a la preinscripció en els CFGM
(cerca d’escoles i visites) i xerrades amb antics alumnes de l’escola

El calendari 2019-2020
El curs 2019-20 comença el 12 de setembre de 2019 i dura fins a final de juny de 2020.
Aquest és el calendari:

Presentació del curs: dijous 12 de setembre, a les 9 hores
La presentació del curs consisteix en una salutació del coordinador,
una presentació del tutor, el lliurament del material docent,
la presentació dels horaris, del calendari acadèmic i de les dinàmiques de treball

Inici de les classes: dijous 12 de setembre, a les 10 hores
L’horari
Les classes es fan pel matí, entre les 9 i les 13.30 hores, alternant les sessions del PFI
amb les corresponents a les de preparació de la Prova d’accés als CFGM.

.
Altres serveis del curs
Tots els alumnes del Programa de Formació i Inserció reben també els següents serveis i
recursos complementaris:





Recepció diària (per correu electrònic) del resum tutorial adreçat als pares
Recepció periòdica de circulars informatives (mensuals) i recursos educatius per
a les famílies
Assessorament psicopedagògic a càrrec d’un equip de professionals
Matrícula gratuïta als cursos Aula d’estudi, English Speaking, Preliminary English
Test, First Certificate in Englisch i Taller d’escriptura de l’escola

Horari de Recepció i Secretaria
Dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 15 a 18. Dissabtes de 9 a 12
Per a informació personalitzada, concerteu entrevista al 93.453.11.98
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