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1. PRESENTACIÓ
L’Institut Guillem Catà, de Manresa, és un centre públic d’educació secundària que depèn
de la Generalitat de Catalunya. Malgrat que sigui un institut relativament modern, els seus
orígens són de primers del segle XX, quan la ciutat va crear una Escola d’Arts i Oficis per
tal que els obrers manresans també tinguessin una bona oferta formativa. A la dècada dels
vuitanta aquesta escola es va transformar en l’Institut Fius i Palà, i l’any 1996 es va
fusionar amb l’Institut Bages. El resultat va ser l’actual Institut Guillem Catà, nom que vol
sintetitzar la voluntat del treball, la cooperació i el coneixement al servei de la comunitat,
per aquest motiu continuem esforçant-nos per millorar en la qualitat dels diferents aspectes
que intervenen en els processos d’aprenentatge, i estem certificats en ISO 9001 a partir
del 2012.
Des del curs 2003-2004 l’Institut es troba al barri de la Font dels Capellans, al carrer de
Rosa Sensat 6-8, molt a la vora de diversos centres d’educació primària, públics i
concertats. Es tracta d’un centre d’una certa complexitat, ja que les seves dimensions són
considerables, amb uns 900 alumnes i més de 85 professors. El nostre centre ofereix molta
diversitat d’ensenyaments:
2. OFERTA D’ESTUDIS REGLATS




Cicle Formatiu de Grau Superior
 CFGS DE LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC
 CFGS DE GESTIÓ DE VENDES I ESPAIS COMERCIALS
 CFGS D’ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA
 CFGS D’EDUCACIÓ INFANTIL
 CFGS D’INTEGRACIÓ SOCIAL (Formació DUAL)
Cicle Formatiu de Grau Mitjà
 CFGM DE CURES AUXILIARS D’INFERMERIA
 CFGM FABRICACIÓ I ENNOBLIMENT DE PRODUCTES TÈXTILS (Formació
DUAL)
 CFGM FUSTERIA I MOBLE
 CFGM ACTIVITATS COMERCIALS ( Formació DUAL)
 CFGM ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA
 CFGM ESTÈTICA I BELLESA
 CFGM PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPILAR



Educació Secundària Obligatòria (ESO)





Batxillerat
 Ciències i tecnologia. 
 Humanitats i Ciències Socials
 Humanitat
Curs d’Accés al Cicles Formatius de Grau Superior (CAS)



Programes de Formació i Inserció (PFI). Fusteria
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3. PROJECTES DE COL·LABORACIÓ AMB EMPRESES
Desenvolupen projectes en col·laboració amb empreses privades i institucions
públiques amb la finalitat de potenciar el vincle entre el nostre institut i les empreses
col·laboradores.
Objectius que pretenem assolir:
 Establir unes relacions més estretes amb les empreses, millorar l’equipament del
centre i mantenir un elevat nivell de motivació, tant dels docents com dels alumnes.
 Fer que el nostre centre esdevingui uns referent en innovació i transferència de
coneixement.
 Rendibilitzar les instal·lacions i equipament del nostre institut.
 Augmentar la competitivitat de les empreses col·laboradores i facilitar la inserció
dels alumnes d’FP.
Projectes duts a terme pel nostre centre:
 Disseny, construcció i muntatge d’una aula de fusta autosostenible. Projecte
desenvolupat pel Cicle Formatiu de Fusteria i moble amb la col·laboració del Gremi
de Fusters de Catalunya, FINSA, FELDER i altres empres.
 Estudi de mercat en col·laboració amb l’Ajuntament de Manresa, per tal
d’aconseguir informació sobre el perfil del no-client del Mercat municipal de
Puigmercadal i les seves motivacions de compra del producte fresc en altres llocs.
Projecte dirigit pel Cicle Formatiu de Gestió de Vendes i espais Comercials.
 Àngels de Nit és un col·lectiu de joves estudiants dels mòduls d’Integració Social i
Animació Sociocultural que fan tasques informatives entre els joves que surten de
nit. Projecte compartit i coordinat entre el Consell Comarcal del Bages i
l’Ajuntament de Manresa, en el marc de l’Oficina Jove del Bages. Les sortides dels
Àngels de Nit es fan en els municipis que ho sol·liciten.
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4. OFERTA DE SERVEI D’ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT
El nostre centre ofereix el Servei d’assessorament en la formació professional del sistema
educatiu i el Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits en
l’experiència laboral.
El servei d’assessorament i reconeixement, implica actuacions d’organització de les
mesures flexibilitzadores on s’assessora, s’orienta i si és el cas es reconeix l’experiència
professional o l’experiència en activitats socials. Aquest servei permet la possibilitat
d’adaptació entre les situacions personals i les professionals, amb la finalitat d’adquirir un
certificat de les unitats formatives reconegudes per entrar en el mercat laboral o si es
vol obtenir el títol del cicle corresponent, convalidar les unitats formatives o crèdits
del cicle formatiu que es vol cursar i pel qual s’ha assessorat i reconegut.
El nostre Institut ofereix el servei d’Assessorament i Reconeixement per a diferents
famílies/cicles formatius, per a més informació es pot consultar la web de l’Institut.
5. LLOGUER D’ESPAIS
Aula de Reunions i Audiovisuals (capacitat per a 80 persones)
Aules teòriques (amb projector, pissarra digital, wi-fi).
Aules tècniques (tallers i aules equipades amb ordinadors).
Formalització:
S’ha de formalitzar l’acord com a mínim 15 dies abans de la realització del mateix, per tal
de poder garantir el servei.
6. OFERTA DE BORSA DE TREBALL
La Borsa de Treball de l’ Institut Guillem Catà és un servei que té per objectiu facilitar la
inserció laboral dels alumnes i ex alumnes de l’institut i ajudar-los a trobar una feina
relacionada amb les competències professionals que han adquirit i inserir-se al món laboral.
També donar resposta a les ofertes de treball de les empreses i potenciar així les relacions
del centre amb les institucions i empreses de l’entorn.
Els candidats rebreu a la vostra bústia electrònica informació de les Ofertes de Treball quan
es publiquin a la web de l’institut i que demandin el vostre perfil i també podreu consultar
les Ofertes de Treball vigents.
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7. ALTRES SERVEIS I/O PROJECTES
Servei d’innovació i transferència del coneixement. Mitjançant la col·laboració
amb empreses per a desenvolupar projectes d’innovació podem aconseguir una millor
capacitació dels nostres alumnes, potenciar els vincles CENTRE FORMATIU - EMPRESA
i augmentar la competitivitat de les empreses que hi participen.
Servei d’emprenedoria.
Donar cobertura, assessorament i suport a l’alumne/a, ex alumne/a, persones amb vincles
a l’institut, que vulguin muntar la seva pròpia empresa.
Servei de relacions internacionals
Programa Erasmus per tal que els nostres alumnes puguin fer estades a països europeus
i realitzar pràctiques d’FPCT.
Jornades Tècniques,
Els diferents departaments del centre organitzen cada curs escolar unes jornades de
conferències i visites a empreses en col·laboració ambles empreses.
Servei Escola - Empresa.
Convenis de col·laboracions de pràctiques a l’empresa adreçades, fonamentalment, als
alumnes de 2n curs, que cursen cicles formatius

8. CONTACTE I LOCALITZACIÓ
INSTITUT GUILLEM CATÀ
C/ Rosa Sensat, 6-8
08243 MANRESA
Telèfon: 93 877 37 05-Fax: 93 873 45 04
Adreça de correu: a8046761@xtec.cat
Secretaria amb horari d’atenció presencial al públic:
De dilluns a divendres de 09:30 a 13:00 hores
Dilluns, dimecres i dijous de 14:30 a 16:30

Horaris de classe:
Matins:

08:00 a 14:30

Tarda – nit:

14:45 a 21:05 hores

cliueu en aquest enllaç , http://goo.gl/maps/bJR4K
Les nostres coordenades de GPS
41.732108º de latitud nord 1.843931º de longitud est
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