UNA COLLA
D’ARGUMENTS
PER ESTUDIAR
FP
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MOLTA VARIETAT
PER
ESCOLLIR
TRIA I REMENA,
SEGUR QUE TROBES
ALLÒ QUE BUSQUES!
ÀMPLIA
OFERTA
FORMATIVA
MOLT
DIVERSA

a

Existeixen un total de 26 famílies professionals. Tots
els sectors productius del país hi són representats.

b

Es pot escollir entre més de 150 cicles formatius,
entre els de grau mitjà i superior.

c

També hi tenen cabuda ensenyaments artístics i
esportius.

d

Sabíeu que entre els cicles formatius que es poden
cursar hi ha els de: CFGM busseig a profunditat
mitjana, CFGM d’emergències sanitàries, CFGS de
vitivinicultura, CFGS prevenció de riscos laborals,
CFGM de floristeria, entre altres?

Per saber-ne més
Algunes webs amb tota la informació que necessiteu consultar per
ser experts en formació professional.
• http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/formacio_professional/
• http://www.todofp.es/
• http://goo.gl/smxeAW
Juntament amb els vostres fills/es, dediqueu temps a
cercar informació sobre els estudis d'FP. Segur que en
descobriu un munt que no coneixíeu i segur que
alguns d'aquests són del seu interès.
Per a prendre decisions correctament cal
estar ben informats!

a

Són estudis oficials. Es pot obtenir el títol de Tècnic
mig (auxiliar) i Tècnic superior (especialista).

b

Les empreses coneixen molt més què s'hi estudia (han
participat en com són aquests estudis amb els certificats de professionalitat)

c

L'FP és una formació que té validesa acadèmica i
professional a tot l'Estat, així com en tots els països
membres de la UE. Podem anar a Europa, les empreses sabran quin són els nostres coneixements i... a
molts d'aquests països l'FP està molt ben valorada!
(sabeu que hi ha la possibilitat de poder fer la Formació en centres de Treball a empreses de fora del
nostre país? També hi ha la possibilitat de treballar a
l’estranger un cop finalitzada la formació).

d

Tothom hi cap a l'FP, també les persones que es volen
reciclar i no han seguit els estudis ordinaris. (L'FP és
una formació que persegueix arribar en millor condicions al mercat laboral per exercir una professió
reconeguda, requalificar treballadors que es troben a
l'atur, augmentar els coneixements professionals dins
d'un camp concret o especialitzar-se i possibilitar la
reorientació de carreres professionals).
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AL FINAL,
TENIM
UN DIPLOMA!!!
S'OBTÉ UNA
TITULACIÓ
OFICIAL

La informació no ho és tot
La informació no ho és tot. Algunes recomanacions a tenir en
compte a l’hora d’escollir estudis de formació professional:
• Cal conèixer bé l’oferta formativa existent: per poder escollir
hem de saber què hi ha, però també hem de tenir en compte altres
aspectes com poden ser on es cursa, quines sortides laborals té,
saber si es fa en propi municipi de residència, etc.
• Saber quina és motivació del nostre fill/a. Vol
estudiar durant molt de temps? Vol uns estudis
més pràctics? Té ganes de començar una especialització professional? Li atrau més fer coses? ...
• Conèixer els requisits per a poder fer el cicle formatiu. És
necessària una nota de tall? On es pot cursar? Cal fer una prova
específica per accedir-hi? ...
• Hem de conèixer quines capacitats té el nostre fill/a, saber què
se li dóna bé. Trobar el cicle formatiu adient exigeix saber com sóc,
què m'agrada i escollir, també, d'acord amb aquestes característiques pròpies.
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APRENEM A FER!
PERQUÈ TÉ
UNA VESSANT
MOLT MÉS
PRÀCTICA

Mireu aquest video:

http://goo.gl/KG2OAL

a

Són estudis molt més interessants i motivadors,
especialment per aquells joves que no volen seguir la
via universitària.

b

Aprenem fent! Es treballa de manera molt més pràctica.

c

Tenen una aplicació real: tots els cicles formatius
combinen la formació a l'aula amb la formació en
centres de treball.

d

Formen per a treballar en un sector i en un ocupació!
(capacitació professional)

e

No tot és teoria. S'avalua l'alumnat de manera
diferent: més per tallers, treballs per projectes o
mitjançant l'ús d'eines informàtiques.

Us podeu fer, i també les hi podeu fer als vostres fills, un seguit de
preguntes per saber si l'FP és la sortida formativa més adient:
• Coneixes bé totes les possibilitats que tens?
• T'interessen més uns estudis pràctics que uns més acadèmics?
• T'interessa començar a treballar aviat?
• Vols començar a fer tant aviat com puguis una formació més pràctica?
• Tens ganes d'anar a la universitat?
• Prefereixes inserir-te en el mercat de treball, amb una qualificació,
quant abans millor?
• T'interessa tenir un contacte amb l'empresa?
• No tens ganes d'estudiar, per ara, les matèries de sempre?
• Tens ganes de fer coses mentre estàs estudiant?

a

Ofereix tenir un contacte amb empreses, amb les
estades formatives en centres de treball.

b

Aquestes estades seran, en la majoria dels casos, la
primera vegada que els estudiants accediran a una
empresa.

c

A les empreses, a més a més d'aprendre la professió,
també es formaran en competències transversals:
treball en equip, comunicació, organització de la pròpia
feina, etc.

d

Tots els cicles formatius combinen la formació a les
aules amb les pràctiques en centres de treball.
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NO NOMÉS
A L'INSTITUT
POSSIBILITA EL
PRIMER CONTACTE
REAL AMB
UNA EMPRESA

Molt important
És molt important la vostra actitud davant l'FP i el missatge que transmeteu als vostres fills i filles.
Us heu de plantejar si les vostres opinions modifiquen la seva elecció d'estudis.
Us proposem que abans feu un exercici de reflexió personal sobre el vostre posicionament davant de l'FP i
respondre a preguntes com:
• Per a mi, tenen el mateix el valor els estudis de
formació professional i els de batxillerat?
• Encara tinc la concepció que la formació professional
és per a joves amb un rendiment acadèmic inferior?
• Transmeto informació positiva d'aquests estudis?
• Valoro els aprenentatges i continguts que s'hi
imparteixen?

• Conec les sortides formatives que
ofereixen els estudis de formació
professional? I com accedir-hi?
• He tingut en compte que estudiar un cicle formatiu podria suposar desplaçar-se a un altre municipi?
• Aquest fet pot ser determinant per la família i un
inconvenient per a cursar cicles formatius?
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AMB FP, AUGMENTEN
LES POSSIBILITATS
DE TROBAR FEINA
OCUPABILITAT
MÉS ALTA QUE
ALTRES ESTUDIS

a

Segons el Ministeri d'Educació i Ciència, entre el 70 i
El 80% dels joves que fan les pràctiques en una
empresa s'hi queda a treballar.

b

La resta no triga més de sis mesos en trobar una
primera feina.

c

Cada vegada més, es contracten més joves amb FP i
menys amb estudis universitaris.

d

Un 21.2% de l'oferta de feina està adreçada a joves
amb FP segons Adecco. L'FP és la formació no
universitària més demandada al nostre país.

e

Segons altres fonts, 4 de cada 10 ofertes de feina
són per a titulats de FP.

A tenir en compte!!!!
La conclusió final de l’estudi sobre la inserció laboral dels estudis d’ensenyaments professionals a
Catalunya de l’any 2013, és que:
La formació professional és una bona opció per trobar un lloc de treball en un context
socioeconòmic complex. S’observa clarament com els graduats d’ensenyaments professionals tenen unes taxes d’inserció laboral més altes que les del conjunt de la població de Catalunya, especialment entre els joves.
I qui no vol millorar les condicions de vida dels nostres els nostres fills i filles?

a

Les empreses acomiaden primer de les persones
sense qualificació que les que tenen qualificació.

b

Tenen bones perspectives salarials: un jove titulat en
FP percep, en alguns casos, un 40% més de sou que
un graduat universitari.

c

Té millors perspectives de quedar-se a l'empresa:
joves amb FP tenen la taxa de temporalitat més
baixa del mercat de treball (per exemple: 33% davant
del 65% de les persones sense estudis).

d

Per tant, és una bona opció de futur per als nostre
fills!
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I QUINES
CONDICIONS TÉ
AQUESTA FEINA?
MALGRAT LA CRISI,
TENEN UNA
INSERCIÓ LABORAL
INTERESSANT

Dades interessants
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Altres dades interessants, i curioses, de la inserció laboral de persones amb els estudis de formació professional:
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I DESPRÉS DE L'FP,
QUÈ?

…

PERMET LA
CONTINUACIÓ
D'ESTUDIS

a

Qualsevol estudiant que cursi FP pot continuar el
seu itinerari formatiu fins accedir a la universitat.

b

Cada vegada hi ha més vies que possibiliten l'accés
d'uns estudis a uns altres, p. ex: CAS i CAM. A més a
més de les proves d'accés i de les lliures.

c

Fomenta la formació contínua: L'FP forma per a una
ocupació en concret, però també desperta les ganes
de continuar formant-se i millorar el seu perfil per
ser més competitiu.

d

Es transmet la idea que el mercat de treball és actiu
i que cal anar adaptant-nos-hi constantment.

Més informació
On trobar més informació per a la continuació d’estudis:

http://goo.gl/kFxnZy

a

Els centres de formació i el professorat són de qualitat.

b

Permet fer intercanvis europeus i fomenta la mobilitat internacional.

c

Possibilita compatibilitzar formació i feina o altres
responsabilitats.

d

Fomenta la igualtat d'oportunitats entre homes i
dones. Tothom hi té cabuda i en totes les especialitats.

e

Permet diferents modalitats d'estudi: existeixen
diferents modalitats d'estudi d'FP que cal tenir en
compte i que són, bàsicament: presencial, dual i online.

f

Són estudis molt més econòmics que els estudis
universitaris.

Formació dual:
http://goo.gl/1PtTkw
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PER
SI ENCARA
NO N'HI HA
PROU...

• Col·laboració estreta entre centres de FP i empreses.
• L'alumne rep una part de la formació al centre d'FP i una altra, a l'empresa.
• A l'empresa, primer l'alumne hi fa pràctiques i després hi treballa amb remuneració (beca o contracte).
• Les empreses, doncs, també col·laboren en la formació dels alumnes i, a canvi,
tenen treballadors qualificats i adaptats a la seva cultura.
• Els alumnes (els vostres fills i filles) combinen formació al centre d'FP i a
l'empresa... amb tots els avantatges que això suposa!

Amb la col·laboració de:

Guia elaborada per:

fapaes
catalunya

www.bcn/educacio

www.fapaes.net

