
Espais de formació
Disposem de diferents espais formatius. Dissenyem entorns d’aprenentatge diversos, 
pensats per garantir que adolescents i joves puguin traçar els seus itineraris individuals, 
en alternança entre formació i treball real, per adquirir les competències bàsiques, 
tècniques i transversals que garanteixin el seu creixement personal i professional.
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de 14 a 18 anys

Aula Taller, 
Programa d’Adaptació Curricular, 
Accés a CFGM i Ventallers.

de 16 a 25 anys

Manteniment d’edificis: 
Formació i Brigada de manteniment

de 16 a 25 anys

Imatge Personal: 
Formació i Saló d’imatge personal

En aliança amb Cebado

de 16 a 25 anys

Restauració: 
Formació i Bar - Restaurant

En aliança amb Grupo Tragaluz

de 16 a 25 anys

Automoció: Formació

En aliança amb M Automoción

de 13 a 25 anys

Laboratori de fabricació digital
En aliança amb Fundación Orange

Administració i gestió (F. Inform i F. Marianao) | Arts gràfiques (Escola Antoni Algueró) 
Desenvolupament web (Factoría F5) | Carretoner (IFTEM) 

Itineraris formatius en col·laboració amb altres entitats

Escola d’imatgE PErsonal 
Carrer Can Rosés, 7 
08940 Cornellà de Llobregat
Tel: 933 777 900

Escola - rEstaurant El rEPartidor
Plaça del Repartidor, 1 
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel: 659 140 643 | elrepartidor@elllindar.org

Escola d'automoció, mantEnimEnt i garagElab
Carrer Bonavista, 74 (entrada per Carrer Alps)
08940 Cornellà de Llobregat  

Disseny i maquetació: Berta Ros | bertarosroig@gmail.com



Som una escola, un lloc de 
vida que orienta i acompanya 
a adolescents i joves que 
es troben exclosos del 
sistema educatiu i social. 
Impulsem actuacions edu
catives i professionalitzado
res. Apostem per recorreguts 
formatius d’entre dos i 

quatre anys, personalit zats, 
en escenaris reals de treball. 
Acompanyem la seva transició 
cap a la vida adulta, fomentant 
el seu retorn al siste ma 
educatiu reglat, augmentant la 
seva ocupabilitat per accedir 
amb millors condicions al 
mercat laboral.

“A l’institut jo era invisible. 
Aquí vaig tenir l’oportunitat que em veiessin”

Elements rellevants
de la nostra política educativa

ESPAIS DE TREBALL 
METODOLÒGIC DE L’EQUIP

TREBALL 
COL·LABORATIU

ACOMPANYAMENT 
SUBJECTIU

ALTERNANÇA
FORMACIÓ I TREBALL

ITINERARIS FLEXIBLES
I PERSONALITZATS

Escoltem per a 
responsabilitzar

Aprenem
fent

Construïm
amb altres

Qualifiquem i
certifiquem

DIDACLAB

Investiguem 
i dissenyem 

nous entorns 
d’aprenentatge

Elaborem
conjuntament un saber


