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ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ

PROTECTORAT
Cambra de Comerç i Indústria de Manresa · Institut Lacetània · Patronal Metal·lúrgica
del Bages
COMISSIÓ EXECUTIVA

President

Secretari
Vocal
Vocals
Vocals
Vocal

PATRONAT
President, el president de la Cambra de Comerç
i Indústria de Manresa
Sotspresident 1r, el director de l'Institut Lacetània
Sotspresident 2n, el president de la Patronal
Metal·lúrgica del Bages
Secretari, el secretari de la Cambra de Comerç
i Indústria de Manresa
Sotssecretari, un representant de l'Institut
Lacetània
Interventor, un representant de l'Institut Lacetània
Vocals:
2 de l'Institut Lacetània
2 de la Cambra de Comerç i Indústria de Manresa
1 de la Patronal Metal·lúrgica del Bages
1 de l'Ajuntament de Manresa
1 de la Cambra de Comerç i Indústria de Manresa
1 del Consell Comarcal del Bages
1 de Fundació Caixa Manresa
1 de l'Escola Universitària Politècnica de Manresa
1 de Comissions Obreres
1 dels instituts públics de Manresa
1 dels instituts públics del Bages
1 del Departament d'Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya
1 de Pimec, petita i mitjana empresa de Catalunya
1 de Fapaes

INSTITUTS ADHERITS
Institut Lacetània, Institut Lluís de Peguera, Institut Guillem Catà, Institut Pius Font
i Quer, Escola d'Art de Manresa; Institut Llobregat de Sallent; Institut Mig-Món de
Súria; Institut Castellet de Sant Vicenç de Castellet; Institut Quercus de Sant Joan
de Vilatorrada i Institut Gerbert d'Aurillac de Sant Fruitós de Bages.

Centre de Formació Pràctica
El centre va néixer l'any 2001 amb les aportacions econòmiques de l'Ajuntament
de Manresa, Caixa de Manresa, Cambra de Comerç i Indústria de Manresa, Fundació
Lacetània, Patronal Metal.lúrgica del Bages, Pimec i 32 empreses del Bages amb
el suport del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme. Està ubicat al
Palau Firal i dotat amb una maquinària i uns equipaments de tecnologia avançada
que permeten impartir cursos que promou la pròpia Fundació, i altres contractats
per entitats externes tant de formació ocupacional com de reciclatge de treballadors
en actiu, amb un alt nivell de qualitat.
Pràctiques a l'empresa
Gestionem els convenis de pràctiques dels alumnes de cicles formatius i les estades
a l'empresa dels alumnes de batxillerat dels instituts adherits a la Fundació.
A cada institut hi ha un responsable de les relacions escola-empresa.
Financem nous equipaments dels instituts adherits.
Una part dels beneficis de la Fundació es destina a l'adquisició de nous equipaments
tecnològics, que milloren la qualitat de l'educació que reben els alumnes.
Així mateix amb l'aportació dels patrons es finança un projecte per dotar de millors
infraestructures els instituts.
Promoció de la FP
La Fundació col·labora en les Jornades Cientificotecnòlogiques dels instituts adherits.
També promou la celebració anual de l'exposició sobre cicles formatius i participa
en actes i jornades per promoure la FP.
Formació
La Fundació organitza a través del Departament d'Ensenyament i d'altres institucions
cursos de reciclatge per a professors de secundària dels instituts de Catalunya.
També organitza un curs de preparació de la part comuna per superar la prova
d'accés a cicles formatius de grau superior.
Premis Fundació Lacetània
Cada any la Fundació convoca una nova edició dels premis amb una important
dotació econòmica, per guardonar els tres millors treballs de recerca dels alumnes
de batxillerat i els tres millors projectes o crèdits de síntesi dels alumnes de cicles
formatius de grau mitjà i superior. A la convocatòria hi poden participar els alumnes
dels nivells educatius esmentats que cursen els seus estudis en un dels instituts
adherits a la Fundació.
Participació en diversos projectes
La Fundació promou i participa en el projecte PUNTAL. Un projecte que té com a
objectiu afavorir la integració social mitjançant el reforç escolar i l'adaptació a
l'entorn d'alumnes de primària i dels primers cursos de secundària de diferents
centres de la nostra ciutat.
També participa com a entitat col·laboradora en el centre FP.cat del Bages que
treballa per a la integració de la formació professional en l'àmbit de la formació,
de la informació i orientació, de la validació de l'experiència laboral així com de la
innovació tecnològica en col·laboració amb empreses de la comarca.

