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QÜESTIONS GENERALS programesiprojectes.educacio@gencat.cat
PROGRAMA EMPRESAFP empresafp.educacio@gencat.cat · projectes.xtec.cat/empresafp
IMPULSFP impulsfp@xtec.cat · projectes.xtec.cat/impulsfp
PROGRAMA ACTIVAFP activafp@xtec.cat
PROGRAMA INNOVAFP innovafp@xtec.cat
PROGRAMA ORIENTAFP orientafp.educacio@gencat.cat
PROGRAMA EMPRENFP emprenfp.educacio@gencat.cat
PROGRAMA FUTURAFP futurafp.educacio@gencat.cat
CAMPIONATS CATSKILLS d’FP catskills@xtec.cat
GESTIÓ FP DUAL gestiofpdual.educacio@gencat.cat · projectes.xtec.cat/fpdual
MOBILITAT FP mobilitatfp.educacio@gencat.cat · projectes.xtec.cat/mobilitatfp
PROJECTE DE QUALITAT I MILLORA d’FP fpqualitat@xtec.cat · projectes.xtec.cat/qualitatfp
PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI) pqpi.educacio@gencat.cat · projectes.xtec.cat/pfi
INTEGRAFP fpo.educacio@gencat.cat · projectes.xtec.cat/integrafp

Estades formatives del
professorat a empreses
Acollir professorat per formar-se en 
l'activitat productiva de l'empresa.

Pràctiques en empreses
Acollir alumnat per fer les pràctiques 
d’empresa obligatòries no remunerades, 
a Catalunya o fora de Catalunya, amb 
una durada aproximada de 400 hores.

FP dual i FP dual internacional
Incorporar alumnat com a aprenent amb 
beca o contracte de manera que combina 
la seva formació en el centre educatiu 
amb l’activitat a l’empresa, amb una dura- 
da de 1000 hores de forma ordinària, en 
centres de treball que també poden estar 
ubicats en altres països.

Col·laboració per la formació
en entorn laboral
Facilitar espais i instal·lacions per a la 
formació de l’alumnat.

Actualització de la formació
de docents i alumnes
Participar en accions d’actualització 
professional per a docents i alumnat del 
sistema de formació professional de 
Catalunya.

Metodologies actives 
Participar en l’aprenentatge de l’alumnat 
mitjançant la col·laboració en projectes 
a l'aula. 

Què pot fer una empresa per al nostre alumnat i professorat?
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Orientació del currículum 
d'acord amb necessitats
d'un sector 

Adaptar part del contingut del currículum 
d'un cicle a les necessitats d’un perfil 
professional.

Borsa de treball
Posar en contacte l’alumnat titulat que 
cerca feina i l’oferta de treball de les 
empreses.

Llançadora de reptes
Permetre que les empreses puguin 
llençar reptes als centres educatius.

Què pot fer el centre per adaptar-se a les necessitats d’una empresa?

Matrícula flexible
Matricular personal treballador amb 
requisit d'accés o sense, per assolir tot o 
part d'un cicle formatiu amb correspon-
dència a unitats de competència o un 
certificat de professionalitat.

Proves d’accés
a la formació reglada
Realitzar proves d'accés a la formació 
reglada per a un grup de treballadors de 
l’empresa.

Servei d'assessorament per a 
l’avaluació i el reconeixement 
Assessorar els treballadors en l’itinerari 
formatiu més adient per a la consecució 
dels seus objectius.

Servei de reconeixement
Reconèixer acadèmicament els aprenen-
tatges assolits mitjançant l’experiència 
laboral o en activitats socials.

Reconèixer acadèmicament la formació 
impartida per l’empresa o entitats sense 
ànim de lucre.

Formació i acreditació de 
competències professionals
Avaluar i acreditar les competències 
d’un treballador o d’una treballadora 
amb la finalitat d’obtenir una certificació 
de professionalitat.
Formació en noves competències i 
qualificacions professionals a través de 
cursos d’especialització per a titulats en FP.

Formació al personal
d’empreses
Formar els treballadors a través
d’unitats formatives adaptades a les 
necessitats de formació de l’empresa.

Servei d’orientació
professional
Assessorar en la definició dels perfils 
professionals idonis a les característi-
ques de l’empresa.

Formació per a la reinserció / pro- 
moció o reciclatge professional

Formar a un grup de treballadors i 
treballadores per atendre les necessitats 
d'inserció laboral, promoció o reciclatge.
Impartir formació per a l’obtenció d’un 
certificat de professionalitat.

Nous perfils professionals
de programes de formació i 
inserció (PFI). Nivell 1
Elaboració de nous currículums PFI per 
donar resposta a les necessitats profes-
sionals dels sectors productius.
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Projectes d'internacionalització 

Participar en projectes internacionals 
mitjançant els quals:
· L'alumnat fa formació pràctica en
empreses o acadèmica en centres 
educatius d'altres països.
· El professorat realitza estades
formatives en empreses d'altres països.
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Projectes de foment
d’emprenedoria
Col·laborar en el desenvolupament de 
projectes emprenedors, patrocini de 
concursos emprenedors, participació en 
jornades i mentoratge d’alumnes o 
exalumnes emprenedors.

Catskills
Col·laborar en el campionat de compe-
tències professionals de la formació 
professional de Catalunya.

Certificació de qualitat del 
servei FP dual que el centre 
presta a través de les
empreses col·laboradores
Establir mitjançant una certificació, el 
nivell de qualitat amb que es desenvolu-
pa la formació professional dual a les 
empreses.

Col·laboració en projectes 
d’orientació professional o 
mentoratge
Participar en projectes d’orientació i 
ajuda a l’alumnat.

Projectes d’innovació i
transferència del coneixement
Col·laborar en projectes, identificar nous 
reptes i processos d'innovació per millorar 
un producte, servei o procés. Participació 
en esdeveniments d'innovació del 
departament d’Educació o del institut.

Participació en la xarxa
d’empreses per l’FP
Col·laborar i participar en una xarxa 
d’empreses per a la millora de l’FP.

Com pot col·laborar l'empresa per augmentar la qualitat i fomentar la innovació en l'FP?

Participació i compromís
Mitjançant la signatura de convenis o 
acords de col·laboració amb el
Departament d’Educació.
En projectes RSC que proposi l’empresa.


