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Marc normatiu 

L’impuls a la Formació Professional i la reactivació 
econòmica

� Article 63 LEC. Alternança entre formació i treball.
� El Govern ha d’establir ofertes formatives amb organització i modalitats

horàries compatibles amb el treball i l’activitat laboral i ha de regular el
procediment per al reconeixement i l’acreditació de les competències
professionals i les accions formatives mitjançant pràctiques a les empreses.

� El Departament (...) ha d’establir procediments de col·laboració amb el
departament competent en matèria de treball, i pot establir també
mecanismes de col·laboració amb les administracions locals i amb els
agents socials i econòmics.

� Per tal d’afavorir la transició al treball i a la vida adulta, el Departament ha
d’impulsar la inclusió dels continguts curriculars pertinents en els plans
d’estudis i ha de desenvolupar programes i accions específics d’inserció
laboral, amb un èmfasi especial en les competències professionals i en la
cultura del treball i de la iniciativa emprenedora.



Recomanacions del Consell Assessor per a la Reactivació 
Econòmica i el Creixement (CAREC)

Marc referencial 

� Fomentar la participació activa de les organitzacions empresarials en la
confecció (i valoració posterior) de plans d’estudis.

� Combinar els ensenyaments teòrics amb programes d’aprenentatge
remunerat a les empreses. Aquesta formació dual facilita la inserció
laboral posterior.

� Potenciar mesures per facilitar l’accés i la permanència en els estudis
(temps parcial, cursos semipresencials, cursos nocturns, e-learning).



La Formació Professional al Pla de Govern

� Decret 284/2011, d’ordenació de la formació professional inicial
(cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior):

� Estudis d’FP més atractius, amb una major participació de les empreses.
� La Generalitat estableix títols propis que responen a necessitats no

cobertes pels títols estatals.
� Incorporació de competència instrumental en llengua estrangera per a tots

els cicles formatius.
� Flexibilització de l’oferta d’FP per facilitar la compaginació dels estudis amb

el desenvolupament de la tasca professional.
� Major adaptabilitat dels currículums als diferents sectors.
� Reconeixement acadèmic dels aprenentatges obtinguts per les persones

adultes i validació de la formació impartida per empreses.

� El Govern, el 8 de novembre de 2011, dóna conformitat a l’Informe per a la integració i
transformació del sistema de formació professional i orientació a Catalunya.



L’impuls a la Formació Professional

� Adaptacions curriculars

� Titulacions pròpies

� Formació Professional dual



Adaptacions curriculars

� El Departament d’Ensenyament dissenya les adaptacions curriculars
quan hi ha algun títol estatal de referència que no s’ajusta prou al perfil
requerit. S’adapta el 45% del currículum al nou perfil professional.

� Exemples d’adaptacions curriculars existents a Catalunya:
� Gestió administrativa, orientació a l’àmbit jurídic (Barcelona, Girona, l’Hospitalet de

Llobregat, Lleida, Reus i Tarragona).
� Manteniment electromecànic, adaptat a vaixells d’esbarjo (Barcelona, l’Ametlla de Mar,

Sant Feliu de Guíxols).
� Conducció d’activitats físiques i esportives en el medi natural orientat a estacions

d’esquí (el Pont de Suert).
� Gestió comercial i màrqueting, adaptat al màrqueting enològic (Alella).
� Electromecànica de vehicles automòbils, adaptat a vehicles industrials (Barcelona,

Lleida).
� Mecanització, manteniment i reparació de rellotgeria (Barcelona).
� Electromecànica de vehicles, avions amb motor de pistó (el Prat de Llobregat i Reus).



Titulacions pròpies de la Formació Professional

� El Govern de Catalunya té la competència per crear titulacions pròpies
que responguin a les necessitats formatives del país.

� El Govern inicia la confecció del catàleg de títols propis de Formació
Professional de Catalunya que es desenvoluparà al llarg del curs 2012-
2013.

� Es troben en procés d’elaboració i publicació els següents títols propis:
� Prevenció i extinció d’incendis i salvaments (grau mitjà) (previsió curs 2012-

2013).
� Instal·lacions d’aigua (grau mitjà) (previsió curs 2012-2013).
� Animació en circ (grau mitjà) (previsió curs 2013-2014).



Un nou model de Formació Professional: la
formació dual (I)

� En l’FP en alternança l’alumne combina la formació teòrico-pràctica en un
centre de formació amb l’activitat productiva a l’empresa.

� L’FP en alternança de model dual s’inspira en el model que existeix en
països com Alemanya, Suïssa, Àustria o Dinamarca.

� La característica distintiva del model dual és que part dels aprenentatges
teòrics i pràctics previstos en el pla d’estudis es realitzen mitjançant el
treball en l’empresa.



Un nou model de Formació Professional: la
formació dual (II)

� Aquest nou model permetrà a l’alumne:
� Compaginar la formació al centre docent amb una activitat productiva a

l’empresa, activitat relacionada amb la titulació que s’està cursant.
� Realitzar una part dels aprenentatges que ara s’obtenen en el centre docent, es

realitzarà amb l’activitat en l’empresa.

� Aquest nou model permetrà a l’empresa:
� Participar en les activitats formatives, mitjançant:

– Acolliment dels alumnes amb contracte laboral o amb pla de pràctiques
formatives remunerades amb beca salari.

– Cursos de formació contínua de demanda per als alumnes contractats en
l’empresa.

– Impartició de parts dels cicles formatius a les instal·lacions de les
empreses.



Un nou model de Formació Professional: la
formació dual (III)

Convenis amb empreses per al curs 2012-2013 (I)

EMPRESA CENTRES CICLES

Autotractor 

Institut Caparrella (Lleida) CFGM Electromecànica de vehicles 
automòbils

Talleres Gaustin (RENAULT)

Motortrans (IVECO)

Scabarna

Garatge Unió (DAF)

Talleres Autorapid (VOLVO)

Nayper Motor (Mercedes)



Un nou model de Formació Professional: la
formació dual (IV)

Convenis amb empreses per al curs 2012-2013 (II)

EMPRESA CENTRES CICLES

Ros Roca

Institut Alfons Costafreda 
(Tàrrega)

CFGM Instal·lació i manteniment 
electromecànic de maquinària i 
conducció de línies 

Corporació Alimentària de 
Guissona

CFGS Manteniment equips industrials

Corporació Alimentària de 
Guissona

Institut de Guissona CFGS Processos de qualitat en la 
indústria alimentària

Pastoret de La Segarra

Nufri, Grupo Alimentario

Argal, SA



Un nou model de Formació Professional: la
formació dual (V)

Convenis amb empreses per al curs 2012-2013 (III)

EMPRESA CENTRES CICLES

Grupo NAVEC

Institut Pere Martell (Tarragona) CFGS Mecatrònica industrial

COPISA

MASA

DOW Chemical

BASF

Bayer Material Science

ASHLAND



Un nou model de Formació Professional: la
formació dual (VI)

Convenis amb empreses per al curs 2012-2013 (IV)

EMPRESA CENTRES CICLES

DOW Chemical

Institut Comte de Rius 
(Tarragona)

CFGS Química industrial

Bayer Material Science CFGS Química industrial
CFGS Automatització i robòtica industrial

Sekisui Specialty Chemicals 
Europe, SL

CFGS Química industrial
CFGS Automatització i robòtica industrial

Masa Servicios CFGS Automatització i robòtica industrial

TEDESA CFGS Química industrial

CATOR CFGS Química industrial
CFGS Automatització i robòtica industrial



Un nou model de Formació Professional: la
formació dual (VII)

Convenis amb empreses per al curs 2012-2013 (V)

EMPRESA CENTRES CICLES

Texfor (Associació empresarial) Institut de Terrassa CFGM Fabricació i ennobliment tèxtil

Tres Turons, SC Institut Castellar (Castellar del 
Vallès)

CFGM Jardineria i Floristeria

Foment de Terrassa, SA Institut Cavall Bernat (Terrassa) CFGM Cuina i Gastronomia
CFGM Serveis en restauració

SEAT Escola d’aprenents de SEAT CFGM Mecanització

Empreses del Ripollès (conveni 
entre les empreses i el centre de 
titularitat privada)

Escola del Treball del Ripollès
CFGS Disseny de fabricació mecànica
CFGS Programació de la producció en 
fabricació mecànica 

Carrocerías Ayats, SA

Institut Montsoriu (Arbúcies) CFGM Manteniment electromecànic

Beulas SAU

Industrial Carrossera d’Arbúcies, 
SA

NOGE. SL


