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Principals novetats d'aquest curs 2015-2016: NOVET
ATS
201
(part 2):
5201
6
Neix la família professional de grau superior de Teatre amb el nou cicle formatiu de
Tècniques d'actuació teatral
Entre les novetats del curs figuren també la creació de Màrqueting i publicitat de grau
superior.
Cinc cicles formatius de grau superior amplien la seva durada d'un a dos cursos en
adaptar-se al pla LOE.
1
2
3
4
5

Assistència a la direcció (substitueix el cicle formatiu de Secretariat)
Documentació i administració sanitàries (substitueix el cicle de Documentació sanitària)
Gestió de vendes i espais comercials (substitueix el cicle de Gestió comercial i màrqueting)
Higiene bucodental (substitueix el cicle actual d'Higiene bucodental)
Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins (substitueix el cicle de
Fabricació de productes farmacèutics i afins)

Cinc cicles més adapten el seu currículum a la LOE però no canvien la durada perquè ja
eren de 2 anys, només canvien el pla d'estudis i la denominació:
1 Anatomia patològica i citodiagnòstic (substitueix el cicle formatiu d'Anatomia
patològica i citologia)
2 Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear (substitueix el cicle d'Imatge per al diagnòstic)
3 Laboratori clínic i biomèdic (substitueix el cicle de Laboratori de diagnòstic clínic)
4 Mediació comunicativa (substitueix el cicle d'Interpretació del llenguatge de signes)
5 Radioteràpia i dosimetria (substitueix el cicle de Radioteràpia)

LA GARANTIA JUVENIL
Moltes persones, especialment joves, quan acaben els seus
estudis d'FP no saben ben bé com accedir a una feina o bé
tenen dubtes sobre si volen continuar formant-se. Per aquests
casos, la Generalitat de Catalunya, sota les directius de l'Estat Espanyol i de la Unió
Europea, ha desplegat un programa per a joves que s'anomena Garantia Juvenil.

Què és?
És una iniciativa a nivell europeu per reduir l'atur juvenil. Si compleixes els
requisits per a ser inscrit en el seu registre, en un termini de quatre mesos,
la Generalitat t'oferirà:
Una oferta de treball,
pràctiques laborals en una empresa o
una formació vinculada a cursos o programes.
L'objectiu que persegueix és de garantir que els joves menors de 30 anys puguin rebre una
oferta d'ocupació, d'educació contínua o un període de pràctiques després d'acabar
l'educació formal o quedar aturats.

A qui va adreçat?
Joves més grans de 16 anys i menors de 30 anys, inscrits o no als
serveis d'ocupació, i que no tenen feina ni estan formant-se. (Si
t'interessa, cal que revisis altres requisits que trobaràs en la pàgina
web de la Garantia Juvenil).
Un equip tècnic acompanya i dóna suport a cada jove per tal
d'aconseguir l'objectiu que s'ha marcat. Amb una entrevista individual i acompanyament
es defineix el camí a seguir i s'ofereixen diferents itineraris segons els interessos de cada
jove. Hi ha 3 itineraris:

1

Orientació laboral i suport
a la cerca de feina: Si no
saps de què pots treballar, si
busques feina i no saps per on
començar o si t’has plantejat
treballar a l’estranger.

de la teva formació
3 Posar en marxa la teva idea
2 Reforç
i experiència. Has acabat
de negoci. T’has plantejat
fa poc els estudis i vols fer
pràctiques? T'estimaries més
fer formació per millorar en la
teva professió?

crear una empresa o ser el teu
propi amo? Tens una idea i vols
comprovar si és viable? Tens
perfil emprenedor?

Per exemple: si ja has acabat de teva formació d'FP, seguint amb els recursos que ofereix la
garantia juvenil, podries accedir a:
cursos per millorar els teus idiomes i/o
coneixements informàtics
programes que ofereixen una contractació
bonificada per l'empresa, com per exemple
el programa Fem Ocupació per a Joves.

desenvolupar pràctiques laborals en empreses
estades a l'estranger
assessorament per a crear el teu propi negoci
cursar FP dual, etc.

Si hi esteu interessants i voleu saber-ne més, cal que:
consulteu la pròpia web:
contacteu amb l'Impulsor/a del vostre municipi o
garantiajuvenil.gencat.cat
zona, que és el tècnic especialitzat en tots el temes de
la Garantia Juvenil.
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