Carta de
Serveis

Qui som?
L’IEPAAC ÉS UN NOU INSTITUT PÚBLIC ESPECÍFIC D’FP, D'ÀMBIT TERRITORIAL I
D’ESPECIALITZACIÓ SECTORIAL RELACIONAT AMB ELS CICLES FORMATIUS DE L’ÀREA
PROFESSIONAL D’AQÜICULTURA (ÚNICS A CATALUNYA) I EL CFGS D’EDUCACIÓ I
CONTROL AMBIENTAL (ÚNIC A LES TERRES DE L’EBRE)
L’IEPAAC està ubicat estratègicament a la Carretera del Poble Nou, Km 5.5, a Sant Carles de la
Ràpita (Montsià), en un lloc privilegiat, des d’un punt de vista formatiu i socioeconòmic, en ple
cor del Parc Natural del Delta de l’Ebre i molt a prop del Parc Natural dels Ports.
Allí es localitza majoritàriament el teixit empresarial relacionat amb l’aqüicultura i l’educació
ambiental del País i territori, respectivament, i també es troba l’únic centre de recerca
tecnològica aqüícola a Catalunya.
Aquesta avantatge permet promoure una forta relació amb el mon aqüícola i ambiental i poder
ser claus en la dinamització i la competitivitat de les empreses locals, del territori i del País,
mitjançant una formació adaptada a les necessitats reals de les empreses, així com a les noves
tecnologies i competències professionals vinculades a l’Economia Blava, Verda i Circular.

FORMACIÓ PROFESSIONAL

INICIAL

Serveis d’FP
dirigits a l’Alumnat

OFERTA FORMATIVA:
Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Cultius Aqüícoles (presencial)
Cicle Formatiu de Grau Superior en Aqüicultura (presencial)
Cicle Formatiu de Grau Superior en Educació i Control Ambiental
(modalitats presencial, semipresencial i DUAL)
PFI Auxiliar d’Activitats Aqüícoles (presencial)

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL:
L’alumnat realitza una formació professionalitzadora en un entorn real
de treball a les empreses del diferents sectors aqüícoles i ambientals

INNOVACIÓ I TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT:
Mitjançant projectes d’innovació l’alumnat s’enfronta a reptes reals
empresarials i desenvolupa capacitats clau fora de l’entorn educatiu

BORSA DE TREBALL:
Facilitem als alumnes titulats, la inserció al mercat laboral mitjançant
la canalització de totes les ofertes de treball que les empreses dels
diferents sectors professionals aqüícoles i ambientals, ens fan arribar

FORMACIÓ DUAL:
L’alumnat esdevé aprenent i combina la formació en el centre d’FP amb
l’activitat productiva en l’empresa

EMPRENEDORIA I AUTOOCUPACIÓ:
Oferim una ubicació física (Openspace) amb una sèrie d’instal·lacions i
equips amb l’objectiu que l’alumnat desenvolupi projectes emprenedors
a petita escala, per a autoocupar-se o aplicar les seves activitats
emprenedores en un lloc de treball en la empresa d’altri, així com
fomentar les metodològiques actives d’ABP i STEAM.

FORMACIÓ AL

LLARG DE LA VIDA

Serveis d’FP dirigits a les
persones treballadores i/o a l’atur

MATRICULA PARCIAL:
Si estàs cercant una especialització i/o vols compaginar treball i estudis,
tens la possibilitat de matricular-te en menys Mòduls Professionals que els
establerts per als cursos o en determinades Unitats Formatives soltes

MATRÍCULA SEMIPRESENCIAL:
Té com a finalitat facilitar l’accés als ensenyaments de formació professional
de les persones que no poden assistir presencialment a totes les hores
lectives (per feina, per tenir cura d’altres persones o per qualsevol altra
circumstància excepcional)

INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ PROFESSIONAL AL LLARG DE LA VIDA:
Oferim itineraris formatius individualitzats i fets a mida, per a la
professionalització de les persones en atur i/o treballadores

ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT DE L’EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL:
Validem la teva experiència professional / laboral amb una part d’un títol
d’FP. T’assessorem per a l’obtenció del títol

CURSOS ESPECIALITZATS DE FORMACIÓ CONTÍNUA:
Oferim cursos especialitzats de curta durada (píndoles formatives)
relacionats amb els sectors aqüícoles i ambientals

CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL:
Oferta de certificats de professionalitat.
Col•laboració amb administracions locals en la cessió d’espais
formatius i impartició de classes, per a la formació ocupacional de persones aturades i/o en risc d’exclusió social

FP

EMPRESA

Serveis d’FP dirigits a les
empreses, entitats i institucions

ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT DE L’EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL:
Validem la teva experiència professional / laboral amb una
part d’un títol d’FP. T’assessorem per a l’obtenció del títol

CURSOS ESPECIALITZATS DE FORMACIÓ CONTÍNUA:
Les empreses poden sol•licitar cursos de formació contínua adaptats a
les seves necessitats pel que fa a horari, calendari, contingut i instal•lacions, amb possibilitat de reconeixement acadèmic de la formació impartida

INNOVACIÓ I TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT:
Oferim projectes d’innovació i transferència tècnica i/o tecnològica per a
donar resposta a les necessitats de les micro i/o petites empreses i poder
així millorar-ne els seus serveis, productes o processos a un cost assequible

INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ PROFESSIONAL AL LLARG DE LA VIDA:
Oferim itineraris formatius individualitzats i fets a mida, per a la
professionalització de les persones en atur i/o treballadores

RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA (RSC)
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
Oferim la possibilitat d’incloure al pla de la RSC de les pimes i/o grans
empreses, qualsevol de les iniciatives de la carta de serveis, principalment
dirigida a l’àmbit del desenvolupament sostenible empresarial

CONVENIS DE COL•LABORACIÓ:
Es poden establir acords oficials realitzats entre organitzacions
(aliances estratègiques), on es manifesta un compromís per
a assolir un conjunt d’objectius desitjats per les parts interessades
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