Apropem-nos a l'FP

#8

Acabarem amb un resum dels avantatges que té l'FP i que fa que sigui una molt bona opció
educativa pels nostres fills i filles, i per a totes les persones que volen començar una nova
trajectòria professional o bé reciclar-se en la seva ocupació.
La formació professional és, de vegades, la gran desconeguda o la gran
oblidada a l'hora d'escollir opcions educatives. Moltes famílies no en
tenen grans coneixements i encara queda la visió que l'FP és per a
persones amb un rendiment acadèmic inferior. Al llarg de les diferents
càpsules hem demostrat que no és així i que és una molt bona opció de
cara a definir el futur professional dels nostres fills i filles. Així, doncs, esperem que amb els
arguments que afegim a continuació contribuïm, amb el nostre granet de sorra, a eliminar
aquesta creença i a fomentar els estudis de formació professional.
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Motius per estudiar i recomanar la Formació Professional
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Gran varietat d'estudis.
Entre els cicles formatius de grau mitjà i de grau superior que hi ha
actualment de totes les famílies professionals del mercat de treball
segur que trobem el que més interessa. Hi són representats tots els
sectors productius del nostre país.
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El nivell d'inserció laboral un cop acabats els estudis.
Com ja hem vist en anteriors edicions, la formació professional està molt ben
valorada i aconsegueix una inserció laboral elevada, tant en els cicles de grau mitjà
com en els de grau superior. Així doncs, és una bona opció d'estudis per a totes les
persones que vulguin un accés ràpid al mercat de treball amb garanties i amb uns
índexs d'inserció prou alts, des del primer moment, tot i tenint en compte la situació
econòmica dels darrers anys.
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Alt nivell d'especialització.
La formació professional actual permet un alt nivell d'especialització i adaptació a les
necessitats de les empreses del mercat de treball. Els titulats de tècnic mig i de tècnic
superior que acaben la seva formació són capaços de desenvolupar les seves competències
tècniques des del primer moment i de manera ajustada a les ocupacions que realitzen.
Permet la continuació d'estudis.
Tant els cicles formatius de grau mitjà com els de grau superior permeten la continuació
d'estudis. Des dels cicles formatius de grau mitjà es pot accedir a un altre cicle del mateix
nivell, al batxillerat, a un cicle de grau superior (sempre amb prova d'accés); des d'un cicle
de grau superior també es pot cursar un altre cicle del mateix nivell, accedir a la universitat...
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Com veieu, les possibilitats són múltiples i variades per tal de seguir
l'itinerari que cada persona tingui pensat. Són itineraris més llargs, però
que arriben al nivell màxim d'estudis des de qualsevol punt de partida.
És una formació reconeguda per les empreses i que està
ben valorada pel mercat de treball actual.
Les competències adquirides durant la formació dels cicles formatius permeten a les
persones que els cursen ser candidats interessants per les empreses. El teixit productiu del
nostre país coneix la formació professional existent i en té una opinió positiva. Aquesta
formació s'adapta a les necessitats del mercat de treball i fa que els joves que forma hi
tinguin cabuda i hi estiguin ben valorats.
Permet un primer contacte amb la realitat professional abans d'acabar els estudis.
La formació en els centres de treball (FCT), és a dir, les pràctiques de tota la vida,
permeten tenir una primera experiència i contacte amb una empresa i lloc de feina real
durant la mateixa formació. Precisament, la formació en els centres de treball, és un dels
aspectes més ben valorats tant per a alumant com pels professorat de l’FP ja que permet
viure la realitat en un entorn productiu, tot posant en pràctica allò que es va aprenent i
fer-ne la correcció. També permet, especialment per a l'alumnat més jove, descobrir la
realitat del dia a dia en un entorn laboral i descobrir com serà el seu futur professional.
Per les diferents modalitats d'estudi que permet
L'FP es pot cursar de manera presencial, on-line, a distància, dual... Presenta diferents
modalitats de tal manera que es pot cursar sigui quina sigui la nostra situació personal, tant si
estem treballant, com volem el model tradicional d'assistència a una aula, com si volem optar
per una formació que compagini els estudis amb una estada a l'empresa molt més llarga, etc.
en qualsevol dels casos anteriors hem de cercar l'opció que més ens interessa.
Per les possibilitats d'estades a l'estranger.
Tant durant la formació com un cop acabat el cicle hi ha l'oportunitat de poder fer estades a
l'estranger per tal d'aprofundir en un altre idioma i també de conèixer i experimentar altres
entorns laborals. Molts estudiants desconeixen que existeix aquesta opció en els estudis de
formació professional. Hi ha programes europeus destinats a estudiants d'FP
que permeten fer les pràctiques del cicle en altres països i també desenvolupar estades a l'estranger un cop finalitzada la formació.
Pel reciclatge constant que permet.
Cada vegada més l'FP és vista com un reciclatge de persones que
cerquen una formació reconeguda, completa i adaptada una ocupació i
sector en concret. El reconeixement de les competències adquirides per mitjà
de l'experiència professional, regulat per l'Institut Català de Qualificacions
Professionals o bé les altres vies existents, fan que l'FP sigui vista com a una
de les vies per assolir un titulació oficial.finalitzada la formació.
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