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de Catalunya
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Fons Social Europeu

Formació i Aprenentatge Professional -

FIAP

Destinataris:
Nois i noies més grans de setze anys sense el graduat en ESO que volen:
- Iniciar-se en una professió
- Treballar en aquest àmbit professional
Objectius:
-

Desenvolupar actituds i competències que contribueixin al desenvolupament personal i facilitin
una inserció social i laboral satisfactòria.
Proporcionar formació professional elemental, que faciliti la incorporació en un sector
professional.
Ampliar competències bàsiques per afavorir la continuïtat educativa i la formació al llarg de la
vida.

Característiques:
-

-

Organització: Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb el
Servei d'Ocupació de Catalunya. Compten amb el suport del Fons Social Europeu i la
col·laboració empresarial.
Realització: En els IES
Projecte formatiu:
Setembre

Octubre – Juny

Juliol

DESENVOLUPAMENT DE LA FORMACIÓ: total 1.050 hores

Selecció i
orientació
de
participants

1.

FORMACIÓ BÀSICA I LABORAL: 325 hores (Mòduls B)

2.

• Formació bàsica: Àmbit empresarial i laboral, àmbit de
comunicació i TIC, àmbit matemàtic
Acompanyament
• Competències transversals
en la recerca de
• Seguiment individualitzat
feina.
FORMACIÓ PROFESSIONAL: 725 hores (Mòduls A)
•

Formació teòrico pràctica:
• Elaboració i aplicació de projectes integrats i pràctics
• Pràctiques en empreses en alternança (FCT) (200h)
Possibilitat de, opcionalment, cursar Mòduls C, en centres autoritzats, per obtenir el GESO en
paral·lel o posteriorment.
-

Metodologia basada en:
- Treball per Projectes:
- Globalització dels aprenentatges
- Incorporació de les TIC com a eina ordinària de treball.

Oferta professional:
- Fusteria: Auxiliar en treballs de fusteria i instal·lació de mobles
- Fusteria d’aluminis: Auxiliar de fusteria metàl·lica i PVC
- Jardineria: Auxiliar en vivers i jardins
- Manteniment: Auxiliar en muntatges d’instal·lacions elèctriques i d’aigua i gas
- Paleta: Auxiliar de paleta i construcció
- Pintura: Auxiliar de pintura
- Serralleria: Auxiliar de construccions metàl·liques
Informació:
• Podeu obtenir més informació a cada IES
• Podeu consultar el conjunt de tota l’oferta FIAP a la pàgina web del Departament d’Educació
• Informació general FIAP i PQPI: 900 15 11 76

