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ITINERARIS FORMATIUS I ALTERNATIVES LABORALS
Primer que res, cal fer-te la pregunta següent:
QUÈ VULL FER quan acabe els estudis del CFGS d'Educació Infantil?
1-ESTUDIAR
 Altre cicle de grau superior
(Família professional Serveis socioculturals i a la comunitat).

Alguns Centres on pots cursar-los.
(Per a més informació, consulta la web) :
http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-educacion > formació professional > Dossiers de cicles formatius

CICLE

CENTRE

ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL IES Veles e Vents
I TURÍSTICA
CIPFP Misericòrdia
INTEGRACIÓ SOCIAL
IES Jordi Sant Jordi
MEDIACIÓ COMUNICATIVA

PROMOCIÓ D’IGUALTAT
DE GÈNERE

IES José de Ribera
Centre públic
-IES Pou Clar.
-IES Berenger Dalmau.
-CIPFP Misericòrdia
-IES Francesc Ribalta
-IES Victoria Kent

ADREÇA

TELÈFON

C/ Cullera, 135.
Grau de Gandia.
Casa de la la Misericordia, 34
(València)
C/Alcalde Gisbert Rico, 24
València
C/ Acadèmic Maravall, 15
Xàtiva
-C/ Vicente Gironés Mora, s/n.
(Ontinyent)
-Av. Blasco Ibáñez, s/n.
(Catarroja)
-C/ Casa de la Misericòrdia, 34
(València)
-Av. Rei En Jaume, 35
(Castello de la Plana)
-C/ Joan Fuster, 4 (Elx)

962829440
961205920
961206180
962273411
962919380
961206155
961205920
964738965
966912275

 Si vols cursar un cicle d’una altra familia professional, en un
Cicle de grau Superior, pots accedir directament. Si vols pots
presentar-te de la part específica per a pujar nota. Les opcions
existents són:
Opció A, Humanitats i ciències Socials: Història, Economia i Geografia.
Opció B, tecnología: dibuix tècnic, Tecnologia industrial, Física i Quimica.
Opció C: Ciències: Física, Biologia i Ciències de la Terra i Química.
Cal elegir dos assignatures per a la prova.
Preinscripció prova: del 17 al 31 de maig de 2017, presentar documentació del 17 de
maig al 5 de juliol.
Data de la prova: 20-6-17
DOCV: 18.11.2015 ( per a més informació)
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Pots ampliar informació en:
www.todofp.es,
www.gva.es.educacio,
www.ceice.gva.es/va/web/formacionprofesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher o en la web de l’escola: info—
websfp—Fpdossiers de cicles formatius.

 Universitat
ESTUDIS DE GRAU UNIVERSITAT
Psicologia
Fac. Psicologia
Ll. Pedagogia

Fac. Filosofia i
CC de la Educació

Ll. Sociologia

Fac. CC Socials

Dip. Infermeria

Dip. Infermeria

EU Infermeria
"La Fe"
Nª Sª Desamparados
Centre privat
EU Infermeria

Dip. Logopedia

Fac. de Psicologia

Dip. Podologia

Fac. de Medicina

Mestre/a en totes
les especialitats.
Mestre/a en totes
les especialitats.
Dip. Terapia Ocup.

EU Magisteri Ausias
March.
EDETANIA.

Dip. Treball Social

Fac. CC Socials

Dip. Turisme

EPS (UPV) Gandia

Dip. Educ. Social
Pedagogia

UNED
UNED

Dip. Infermeria

Psicologia
Sociologia
Mestre/a en les
especialitats indicades.

Fac. Medicina.

Dénia
Alzira
València
UNED
Gandia
Alzira
UNED
Alzira
Dénia
Fac. d'Educació.

ADREÇA
Avda. Blasco Ibáñez, 21
València
Avda. Blasco Ibáñez, 30
València

TELÈFON
96 386 46 63

Avda. dels tarongers, S/N
València
Avda. Campanar, 21
València
C/ Jesús, 10
València
C/ Jaume Roig, S/N
València
Avda. Blasco Ibáñez, 21
València
Ctra. Nacional 332 Km. 87
San Joan d'Alacant
C/ Alcalde Reig, 8
València.
C/ Sacré Cor, 5
Godella (Valencia)
Ctra. Nacional 332 Km. 87
San Joan d'Alacant
Avda. dels tarongers, S/N
València
Ctra. Natzaret-Oliva, S/N
Grao Gandia
Plaça Jaume I, S/N
Ctra. Gandia S/N
Casa de la Misericordia, 34
Plaça Escoles Pies, 7
Ctra. Gandia S/N
Ctra. Gandia S/N
Plaça Jaume I, S/N
Campus S. Vicent del
Raspeig.
Alacant

96 382 81 00

96 386 44 24

96 386 87 84
96 352 91 02
96 386 41 81
96 386 46 63
96 591 93 41
96 386 44 81
96 363 74 12
96 591 93 41
96 382 81 00
96 284 93 00
96 578 17 54
96 241 12 08
96 370 78 12
96 286 85 61
96 241 12 08
96 241 12 08
96 578 17 54
96 590 37 08
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Mestre/a en:
-Ed. Física
-Ed. Infantil
-Ed. Musical
-Ed. Primària
Mestre/a en:
-Ed. Infantil

Fac. CC Humanes i
Socials

Ctra. De Borriol S/N.
Castelló

96 472 92 58

EU Magisteri

C/ Juan XXIII, 10
Ontinyent

96 291 19 23

Preinscripció universitat
DOCV nº 6287 del 11.06.10, Ordre 51/2010 del 2 de juny
Telemàticament: www.preinscripcion.gva.es o en paper.
Una única sol.licitud, assenyalant un màxim de 10 ensenyaments.
Documentació a aportar:
1- Sol.licitud
2- Fotocopia confrontada certificació acadèmica oficial amb la nota mitjana.
3- Fotocòpia confrontada del títol o resguard abonant els drets.
4-Fotocòpia confrontada del DNI o NIE.
Plaç preinscripció: 14 de juny al 5 de juliol de 2010.
Reclamacions: 3 dies hàbils a partir de la publicació dels resultats.
Per a més informació:
-Servei d'estudiants Universitaris:
96 386 41 00
-Conselleria d'Educació. Universitats:
96 386 30 73
-Informació general d'estudis:
900 20 21 22
-Espai Jove de la Safor:
96 295 95 25
E-mail espaigandia_iva@gua.es
-PROP 2 València:
96 386 60 00
www.gva.es/prop/
-Universitat de València:
www.uv.es/dise
-Universitat d’Alacant:
www.ua.es
-Universitat d’Elx :
www.umh.es
-Universitat de Castelló :
www.uji.es
-Universitat Politècnica de València:
www.sprl.upv.es
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2-TREBALLAR
 La legislació del teu perfil profesional la trobaràs en la següent
legislació:
BOE nº 282, RD: 1394/2007 del 29 d’octubre i el DOGV nº 6093, Ordre de 29 de
juliol de 2009 de la Conselleria d’Educació.
www.docv.gva.es, Diari Oficial de la Comunitat Valenciana
www.boe.es, Boletín Oficial del Estado
www.educastur.es/media/fp/hola/competencias/baja, competències professionals
 Per a cercar treball el primer pas serà respondre a les
següents preguntes:
1.- Cóm soc?: Característiques i trets de la meua personalitat.
2.- Què sé i què puc fer?: Formació, experiència i capacitats professionals.
3.- Què vull fer?: Interessos professionals: La resposta depèn de com sóc,
quina és la meua formació i què ocupacions puc exercir.
4.-Quines oportunitats laborals m’ofereix el meu entorn?:
 Confeccionar el teu currículum tenint en compte les característiques
que demana l’empresari/a en un treballador/a. A més a més de les
accions que s’exposen a continuació, pots penjar-lo a:
www.facebook.com, www.linkedin.com, https://twitter.com:,
http://laboralnews.blogspot.com.es/2012/09cuentas-de-twitter
 On puc cercar treball i continuar fent formació?
-Inscriure'm al SERVEF. www.servef.com
-Penjar la teua informació i/o veure ofertes d’ocupació en
prensa i periòdics digitals: revistes comarcals, diaris, BOE,
DOCV, BOP, DOCE, guia Safor, Gent de la Safor, Levante,… www.saforguia.com,
www.formaempleocom, www.laboris.net, www.publico.com, www.elmundo.es
www.elpais.es, www.elperiodico.com, www.buscamedios.com
www.PaginasAmarillas,...
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-Empreses de treball temporal (ETT) a Gandia i Comarca:
ADECCO: Tn. 962966029, www.adecco.es/buscotrabajo
STAR PEOPLE-UNIQUE:
Tn.962960479.
www.unique.es
LABORMAN TRABAJO TEMPORAL:Tn. 962864261,
www.euroagora.com/laborman_trabajo_temporal
PERSONAL 7 ETT
Tn 962865092
SAFOR TEMPORING ETT SL
Tn. 962868466
IMAN TEMPORING:Tn. 962872790 www.imancorp.es
SAFOR TEMPORIS ETT, SL: Tn.962966533.,www.axesor.es
SERFIEL ETT. TN:962842961
RANDSTAD WORK SOLUTION: www.randstad.es
GRANDINE ETT: www.grandinet-ett.com
EUROFIRMS, ETT, SL: www.secure.eurofirms.es
ALTRES ETT:
https://empleo.trovit.es/empleo-safor
www.indeed.es
www.Jobs.jobsmart.es/ofertas_de_nuevos_puestos
https://www.milanuncios.com/ofertas-de-empleo-en -valencia/safor.htm
www.tablondeanuncios.com
www.jobsmart.es/empleo+safor+guia
 Agències de col.locació i portals d’ocupació:
AJUNTAMENT DE GANDIA: www.urbalabgandia.com, espai d’innovació i noves
tecnologies, agència de col.locació i orientació laboral.
www.camaradevalencia.com
www.infojobs.net
www.infoempleo.com
www.monster.es
www.sinexperiencia.com
www.talentcampus.com
www.estudiasotrabajas.com
www.mercadodetrabajo.com
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www.primerempleo.com
www.ticjob.es
www.joctalent.com/es
www.laboris.net
www.greatplacestowork.es, millors rankings llocs de treball.
www.infoempleo.es
www.abc.es
www.jobpilot.es
www.bolsadetrabajo.com
www.webempleo.org
www.canaltrabajo.com
www.virtuempleo.com
www.canacv.com
www.empleofacil.com
www.emplea2.net
www.trabajos.com
www.trabajos.org
www.tecnoempleo.com
www.untrabajo.com
www.todotrabajo.com
www.lanbide.net
www.expansionyempleo.com
www.masempleo.com
www.trabajofreelance.com
www.yahoraquehago.com.mx
www.computrabajo.com
www.trabajardesdecasa.com
www.turijobs.com
www.estudiasotrabajas.com
www.ofertajobs.com
www.trabajofacil.com
www.opcionempleo.com
www.tutrabajo.org
www.contactosdetrabajocom
www.empleo112.com
www.notrabajo.com
www.mercadodetrabajo.laboris.net
www.laboris.net
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 OCUPACIÓ PÚBLICA I FORMACIÓ:
www.empleopublico.net
https://empleate.gob.es
www.infojobs.net
www.buscooposiciones.com
www.administracion.gob.es
www.oficinatreball.net, Catalunya.
www.sepe.es. Ocupació i formació.
 OCUPACIÓ I FORMACIÓ UNIÓ EUROPEA:
https://ec.europa.eu/eures, xarxa cooperació per a l’ocupació.
www.europass.cedefop.eu, mobilitat d’estudiants i treballadors.
https://ec.europa.eu/ploteus, formació.

 ALTRES POSSIBILITATS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL O
CONTINUA:
-Escola oficial d’idiomes: www.eoigandia.cult.gva.es
-Proves

Junta

Qualificadora

de

coneixements

del

valèncià:

www.ceice.gva.es/doc046/jqcv/val
www.tea-cegos-selección.es
www.servef.gva.es
www.educaweb.com
-Centres de formació privats: www.thotinstitut.com en Gandia.
-Contacte amb amics, coneguts, pares..., a més a més de posar anuncis en
supermercats, revistes,…
-Presentació espontània en empreses i/o contactar per telèfon en empreses del
teu sector :
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 Algunes empreses d’Educació infantil properes:
-Escuela Marina Miramar. Centro de Formación ambiental.Tf: 962816733.
-Granja Escola Torreta del Marqués. Beniganim. Tf: 962920054.
-Baladre Activitats educatives. Beniarbeig.f: 9664767722-Vecova. VentaminaCoopV. Torrent. Tf: 961563364. www.astro.es/vecova.
-IDEF Servicios Educativos y de ocio. Torrent.Tf: 961563733
-Juanjo Tradicions.Tf: 656672127, FAX: 962823148.
-Educasport.Tf: 615613314. Gandia. Dariofustahoo.es
-Activa gestión de actividades educativas. TF 902363421. www.activa.org
-CODEENVA CoopV Escola Infantil Cullera. Tf: 961722440
-Col.legi Luís Vives. Tf: 961701621.
-Educapark SL Sueca. Tf: 961704424
-Escola Infantil Municipal Llutxent. Tf: 962294001
-Escola Infantil Municipal La Trilladora. Pego. Tf: 965572735
-Escola Infantil La Milotxa. Dénia. Tf: 966424882
-Escola Infantil BEPI. Benifairó de la ValldignaTf: 962811258
-Escola Infantil Ocaive. Pedreguer. Tf: 966477097
-Esco,a Infantil El Solc. València. Tf: 963702371
-Col.legi Juan Comenius CoopV València. 963467057
-Xàtiva Guarderia y enseñanzas SCVL Centre d’EI Betània. Xàtiva. Tf: 962280938
-Col.legi Parroquial San José. Tavernes de la Valldigna. Tf: 962821916
-Guartaver Escola Infantil. Tavernes de la Valldigna. Tf: 962837042
-Escola Infantil La milagrosa. Sueca. Tf: 961700216
-Escola Infantil Municipal La Milotxa. Daimús Tf: 962818689
-Escola Infantil Municipal Ador. Tf: 962808051
-Escola Infantil de Palma de Gandia. 962808824. Fax: 962808824
-Escola Infantil Municipal de Lloc Nou de Sant Jeroni. Tf: 962896011. 962896149
-EIM de Bellreguard. Tf: 962815511. 628120182
-Associació cultural de Miramar. Tf: 962819755
-Associació Els Menuts Rafelcofer. Tf: 962800859
-Escola Infantil El Tulell. Alzira. Tf: 962401727
-Escola Infantil Municipal Piles. Tf: 962831762
-Col.legi El rebollet Coop V. Oliva. Tf: 962850070
-Escola IM El Caragol. Oliva. Tf: 962850668
-Escola Infantil Pinotxo CB. Oliva. Tf: 962149282
-Escola Infantil El Boriol. Platja d’Oliva. Tf: 658947155
-Col.legi Sant Josep de la Muntanya Coop V. Oliva Tf: 96285704
-Escola Infantil Municipal de L’Alqueriria de la Comtessa. Tf: 962893002
-Associació Joan de Montcada. Beniarjó. Tf: 962800217/655581408
-Escola Infantil El Solet. Potries. Tf: 962800961/962801440
-Associació d’amics del’Escola Infantil de Palmera. Tf: 629953539/652908821
10

-EIM Real de Gandia. Tf: 962875195
-AMPA Els Nanos Escola Infantil. La Font d’En Carròs. Tf: 620251770
-Escola I M Mixinetes. Almoines.Tf: 962804026
-Escola IM La Finestra. Villalonga. Tf: 962817551
-Col.legi Santa Ana. Villalonga. Tf:962805097
-Escola Infantil Municipal El Solet. Xeresa. Tf: 962895378
-EIM de Piles. Tf: 962831762/65920909-Associació cultural de Benirredrà. Tf:
962961641
-EIM de Rótova. Tf: 962835285
-Centre d’educació Especial Enric Valor. Gandia. Tf:962875583
-Escola Infantil Nanos CB. Gandia. Tf: 962878982
-Mares Escolapies. Gandia. Tf: 962861861
-Col.legi Nuestra Sª del Carmen. Gandia. Tf: 962871035
-Escola Infantil Carolina. Gandia .Tf: 962962404
-Escola IM Grao de Gandia. Tf: 628134772
-Col.legi Abad Sola. Gandia. Tf: 962871939
-Col.legi Escoles pies. Gandia. Tf: 962965096
-Col.legi ABECE. Gandia. Tf: 962874742
-Col.legi Mª Angeles Suárez de Calderón. Grau de Gandia. Tf: 962841944
-Col.legi Borja Jesuites. Gandia. Tf: 962961668
-Escola Infantil Bolets CoopV. Gandia. Tf: 962962452
-Col.legi Gregori Mayans Coop V. Gandia. Tf: 962871116
-Col.legi Los Naranjos. Gandia Tf: 962875318
-Mancomunitat de Municipis de la Safor. Tf: 962965003
-EIM Benipeixcar. Tf:962879086
-Baby School Gandia. Tf: 962961414
-Escoles infantils Ninos, La taronja de Oliva o La Font, o altres,
www.escoleinfantilsninos.com/es/cooperativa/trabaja-con-nosotros
-Empresa d’innovació i noves tecnologies per a Xiquets/etes: www.urbalab.es
 Acudir a associacions empresarials:
AES: Associació d’Empresaris de la Safor,
www.aesafor.com
www.fevecta.com
-Altres web de cursos :
www.mooc.es, cursos gratuïts on line.
-Crear el propi blog: http://www.blogger.com/
http://es.wordpress.org
-Sindicats:
www.intersindical.org/stepv
www.ugt.es
www.fe.ccoo.es
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 Cal que utilitzes correctament les TÈCNIQUES DE CERCAR
TREBALL que ja coneixes:
-Agenda on registres les empreses del sector.
-Carta de presentació.
-Carta de resposta a un anunci de treball.
-Currículum Vitae.
-Entrevista de treball. Tenir en comte que si et criden d'alguna
empresa, tant t'interessa a tu obtenir el treball com a l'empresa trobar
un/a bon/a treballador/a adequat/da per a la seua empresa. Sempre valoren
la persona més adequada per a cobrir un lloc concret, i no la que més val.
-Algunes web per al currículum, les entrevistes i pràctica de
psicotècnics:
https://goo.gl/fBTZU, entrevistes simulades.
https://goo.gl/v5gZa, Sistema RED, tràmits administratius.
https://goo.gl/t7WpJP, videocurrículum.
https://goo.gl/cdYl4, calendari laboral.
https://goo.gl/wtCLNq, conciliació vida familiar i laboral.
https://lla-jobs.com, tests, recursos,…
www.helios3000.net/test/eq.shtml
www.psicologia-online.com/test/ie
www.belbin.com/español, equips, lideratge.
www.psicolink.com/_test/test_liderazgo.asp
www.webconsultas.com/mente-y-emociones/test/test-eres-un-lidre7677
www.CurriculumFácil.es
www.psicoactiva.com/psicotecnicos.htm
www.taringa.net
www.asertividadpractica.com
www.emplea.universia.es
www.teaediciones.com/tea/tests/test.htm
www.uv.es/buso/iq/index es.html
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3- CREAR LA PRÒPIA EMPRESA
Si vols crear la teua empresa, t’oferim webs que et poden servir:
-Pla d’empresa i posada en marxa:
www.emprendedores.es
www.infoautonomos.com
www.guiasceei.com
http://www.sesocial.es/internet_1/Trabajadores/Cotizacion
www.youtube.com/watch?v=ZTO9Ea
http://modarapida.wordpress.com/dafo/analisis-interno
www.esban.com/.es
www.oepm.es, oficina de patents i marques
www.euipo.org
www.iaf.es, Guia pràctica de Tràmits Administratius creació d’empreses
www.ceo.es, guia per a fer un pla de negoci
www.inc.es, Institut Nacional de Consum
www.ine.es, Institut nacional d’Estadística
www.ipyme.org, Institut de la Menuda i mitjana empresa
www.ventanillaunicaempresarial.org,
www.camaradecomercio.es, Càmara de Comerç
www.ceoje.es Confederación Española Asociación de jóvenes empresarios:
www.ipyme.org, Institut de la Menuda i Mitjana Empresa:
www.e-informa.com
www.redconecta.es
www.clubbusiness.com
www.icex.es
-Economia social:
www.cepes.es/tipos_de_entidades
-Marketing:
www.puromarketing.com, Consells triar marca
www.marketingdirecto.com
http://iphonizate.org/2013/apple-post-venta, servei post venda
www.consumerreports.org
-Responsabilidad social Empresa:
www.pactomundial.org/quienes-somos/10-principios
www.youtube.com/watch?v=nEqBybNe3Xw, organizaciones saludables
-Seguretat Social:
www.segsocial.es
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www.agenciatributaria.es
-Plataformes crowdfunding (finançament col.lectiu)
www.lanzanos.com
www.crowdacy.com/crowdfunding-espana
http://web.spaincrowdfunding.org
-Selecció del personal:
www.europeancareers.coca.cola.com/es/home/why-coca-cola/the-aplicationprocess/

ALTRES PÀGINES WEB
ORGANISMES PÚBLICS
www.weblaboral.com, actualitat jurídica
www.iuslaboris.com, ocupacions en la unió europea
www.derecho.es, Treball i convenis
www.bsocial.gva.es, Conselleria de Benestar social
www.gva.es.educació-ciutadans, certificat digital
www.transparencia.gva.es/web/atencion_ciudadano,
www.tramita.gva.es/citaprevia, cita prèvia oficines PROP
SALUT LABORAL
www.insht.es, Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball
https://goo.gl/GFMoHS, salut laboral
www.iesl.es, Institut de seguretat laboral
www.funprl.es, Fundació prevenció de riscos laborals
www.es.osha.eu.int, Agència europea Seguretat i salut laboral
www.amat.es, Associació de mútues d’Accidents de treball
www.ergonautes.com, Ergonomia
www.iesl.es, Institut europeu de seguretat laboral
https://goo.gl/HLzaA, prevenció10.es
https://goo.gl/62j9Rr, Comissió Nacional de seguretat i salut laboral
https://goo.gl/uHD55W, Inspecció de treball i Seguretat social
https://goo.gl/mXXBAo, Agència europea salut
https://goo.gl/2KP5yf , Normes autoprotecció
https://goo.gl/etbfvT, soport vital bàsic
www.anestesiar.com, primers auxilis
www.asepal.es, associació EPIS
www.seguridadviallaboral.es, Seguridad vial
www.20.gencat.cat/docs/Educacio/documents/ARXIUS/doc_25977476_1.pdf
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Pla d’emergència centres docents.
www.funprl.es, Fundació prevenció Xicoteta empreas
www.cnsst.es, Comissió nacional seguretat i salut

ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÉS

PROGRAMA EUROPEU D’EDUCACIÓ, FORMACIÓ, JOVENTUT I ESPORT
2014 - 2020
ERASMUS+

Erasmus+ és el programa europeu en els àmbits de l’educació, la formació, la joventut i
l’esport per al periode 2014-2020.
En España són dos les organitzacions designades com agències nacionals per a la gestió
coordinada del programa Erasmus+: el “Servicio Español para la internacionalización de la
Educación (SEPIE)”, per a l’àmbit de l’educació i la formació; i la “Agencia Nacional
Española (ANE), integrada al “Instituto de la Juventud (INJUVE)” per a l’àmbit de la
joventut. Les accions de Erasmus+ Esport estan gestionades directamente per la Comissió
Europea mitjançant l’Agència Ejecutiva en l’àmbit Educatiu, Audiovisual i Cultural (EACEA).
¿Què oportunitats ofereix?
Oportunitats per a l’alumnat de Formació Professional, estudiants en pràctiques i
aprenents de realitzar pràctiques en l’estranger per augmentar l’empleabilitat i millorar les
seues expectatives laborals, facilitant la transició de l’ambit de l’educació i la formació al
mercado laboral, forman-se en:
Possibilitat de formar part en la cooperació entre institucions

mitjançant

Asociacions Estratègiques entre institucions de diferents països, inclús sectors, a nivell local,
regional, nacional i europeu, amb l’objectiu de millorar i conseguir una formació de calitat que
responga a les expectatives dels mercats laborals nacionals i europeus, creant entorns més
moderns, major capacitat per a treballar en l’àmbit internacional i mètodes més innovadors per
a arribar als seus grups objectiu mitjançant, entre altres possibilitats:
o

Intercanvi de bones pràctiques i idees innovadores.

o

Aplicació del Sistema Europeu de Crèdits per a l’Educació i la Formació Professional (ECVET) i
la Garantía Europea de la Qualitat en l’Educació i la Formació Professional (EQAVET)

o

Creació i aplicació de nous materials didàctics i mètodes pedagògics per a la Formació Professional.
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o

Cooperació entre centres de Formació Professional i comunitats empresarials.

o

Cooperació entre diferents sectors per a compartir coneixements.

Cooperació amb empreses mitjançant assossiacions estratègiques per a:
o

El·laborar i aplicar plans d’estudi d’acords a les necessitats del mercat laboral.

o

Afavorir l’intercanvi de resultats orientat a responsables polítics, empreses i assessories dedicades a la
Formació Professional.

¿Qui pot participar?
Poden participar les següents organitzacions i persones dels països del Programa en l’àmbit de
la Formació Professional:
o

Institucions educatives i demés proveïdors de Formació Professional. En este cas nosaltres, l’Escola
de FP La Safor, som institució beneficiària de beques de formació.

o

Empreses, interlocutores socials i altres representants del món laboral, incluides les càmeres de comerç i
altres organitzacions comercials.

o

Organitzacions responsables de polítiques educatives en este sector educatiu.

o

Alumnat, estudiants en pràctiques i aprenents, de cicles formatius de grau mitjà mitjançant FCT
Europa amb la Conselleria d’Educació i Erasmus+ per a cicles formatius de grau superior.

o

Personal docent i no docent.

Per a més informació: Secretaria del Centre FP La Safor (Preguntar per Elisa Llorca o Jenifer Díaz), i en les
pàgines web:
www.sepie.es
www.ceice.gva.es/ca/web/formacion-profesional/fct-europa
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FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
¿QUÉ ÉS LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL (FP DUAL)?
El programa de Formació Professional Dual es caracteritza per un mètode innovador d’aprenentatge que combina
la formació que s’imparteix al centre educatiu, amb la formació més pràctica que reben els alumnes en les
empreses.
¿COM ES REALITZA LA FP DUAL?
FORMACIÓ EN EL CENTRE: Es desenvolupen uns continguts que tenen com a objectiu adquirir els coneixements
i competències necessàries per a la qualificació. El centre designarà a un tutor/a per a coordinar, desenvolupar i
realizar un seguiment de la formació en el centre educatiu i en l’empresa en FP Dual.
FORMACIÓ PRÀCTICA: Es realitza a l’empresa. Els continguts s’adaptaran a les necessitats de l’empresa i
s’apliquen y desenvolupen de manera pràctica en l’àmbit laboral, baix la supervisió de l’instructor de l’empresa.
L’empresa designarà a un instructor/a, per a dur el seguiment de l’alumnat durant el desenvolupament de l’activitat
formativa en el centre de treball en els termes programats.
L’ACTIVITAT FORMATIVA EN EL LLOC DE TREBALL: Es busca que l’estudiant adquirisca experiència
professional i, per tant, domini de les competències en l’àmbit laboral.
¿A QUI VA DIRIGIDA LA FP DUAL?
Es dirigeix a l’alumnat matriculat en aquesta modalitat, en els cicles formatius de grau mitjà o superior que
desitgen formar part del programa de formació dissenyat pel centre educatiu.
L’alumne/a ha de ser major de 16 anys i comptar amb l’autorització dels pares.
CALENDARI PROVISIONAL PER A LA REALITZACIÓ DE LA FP DUAL:
Segons projecte de cada cicle
MODALITAT PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA FP DUAL:
La modalitat utilitzada es la del Règim de Beca, amb les següents característiques:
 Suposa una ajuda directe a l’alumne/a de 3 €/hora. Aproximat.
 Alta en la Seguretat Social: aquesta alta ofereix cobertura en la Seguretat Social, però no cotitza. Té un
cost aproximat de 50 €, bonificat després per la Seguretat Social (cost 0 € per a l’empresa).
AVANTATGES DE LA FP DUAL PER A LES EMPRESES:
 Formar part del procés de sel.lecció: L’empresa podrà conèixer el perfil de l’alumnat sel.leccionat per a
realitzar el seu aprenentatge en la companyia, i escollir aquells/es que més s’ajusten a la seua cultura
empresarial.
 Personal amb formació adaptada a l’empresa: Permet a les empreses captar persones amb perfils
professionals adequats a les seues necessitats.
 Inversió de futur: La col·laboració amb la FP Dual repercuteix en l’empresa, ja que el personal
contractat es converteix en un actiu de la mateixa, generant riquesa i teixit empresarial.
¿QUINS BENEFICIS SUPOSA PER A LA SOCIETAT?:
 Reduïr l’índex de desocupació: La formació dels joves a través de la col·laboració amb les empreses,
millora les perspectives laborals dels estudiants, creant una societat més equitativa.
 Empreses competitives: En millorar les competències professionals dels treballadors/es, es fa possible el
creixement de les empreses i la generació de noves ocupacions.
(més informació en http://mestreacasa.gva.es/web/fpdual)
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SOL·LICITAR FIRMA DIGITAL
On pots sol·licitar-la:


Demana-la als punts de Registre d'Usuari (PRU), on es porta a terme la identificació i s'entrega l’e-firma
de forma immediata.



Consulta el teu PRU més pròxim en http://www.accv.es



Consulta la nostra web. Informa-te'n!

En Gandia es pot sol·licitar a la Fundació Servei Valencià d’Ocupació, al Polígon Alcodar, en el Centre de Serveis
Integrals (CSI).

L’e-firma és la firma electrònica de la Comunitat Valenciana que t'identifica, amb la qual
podràs:


Renovar la teua demanda (excepte si eres perceptor de prestacions).



Sol·licitar cursos de Formació Professional Ocupacional i Contínua.



Obtenir el certificat d'inscripció.



Obtenir el certificat d'ocupació sol·licitada.



Obtenir el certificat de situació administrativa.



Inscriure't com a interessat en les ofertes d'ocupació en difusió.



Actualitzar el Currículum Vitae.



Sol·licitar informació de la teua vida laboral

Una vegada que tingues el certificat. hauràs d'instal·lar-lo en el teu ordinador personal.
Instruccions d'instal·lació: www.accv.es/guias_v.htm.
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