
 

 

 

 

 

 

 

 

Formació i productivitat 

Cursos de formació a mida  

Les empreses poden sol·licitar als centres educatius 

cursos de formació contínua adaptats a les seves 

necessitats pel que fa a horari, calendari, contingut i 

instal·lacions, i amb possibilitat de reconeixement 

acadèmic de la formació impartida 

Especialització de cicles formatius 

d’acord amb les necessitats d’un 

sector 

El Departament d’Educació pot adaptar títols de 

formació professional existents per respondre a les 

necessitats de formació requerides per un sector 

professional concret 

Matrícula de personal treballador de les 

empreses a la formació professional de 

manera flexible 

Les empreses poden establir acords de col·laboració 

amb els centres educatius per matricular el seu 

personal en els grups ordinaris del centre o en grups 

i horaris específics per assolir tota o part d’una 

titulació professional 

Estades formatives del professorat a 

les empreses 

Les empreses poden pactar amb els centres 

educatius la participació de docents en l’activitat 

productiva, sense cost, per tal què assoleixin una 

actualització tecnològica convenient per a la 

formació dels futurs treballadors 

Captació de talent 

FP dual i pràctiques en empreses 

Les empreses poden establir acords de col·laboració 

amb els centres educatius per incorporar alumnat en 

la modalitat de dual o de pràctiques FCT i adequar 

les seves competències a les necessitats dels perfils 

de llocs de treball. 

Programes internacionals de mobilitat 

 Les empreses poden incorporar alumnat en 

pràctiques en seus d’altres països, o incorporar 

alumnat estranger en pràctiques en empreses del 

territori, amb l’objectiu de fomentar les seves 

relacions internacionals, i el coneixement d’altres 

formes de treball, tant en l’àmbit empresarial com 

formatiu 

Projectes d’àmbit nacional i 

internacional 

Les empreses poden participar conjuntament amb 

els centres educatius amb projectes internacionals 

finançats per la Unió Europea, per desenvolupar 

iniciatives d’interès comú. 

Retenció de talent 

Reconeixement acadèmic de 

l’experiència laboral de les persones 

treballadores 

Les empreses poden promoure el reconeixement de 

les competències que assoleixen les persones 

treballadores dins del seu lloc de treball com una 

part d’un títol d’Fp i capitalitzar aquest 

reconeixement per assolir un itinerari professional.  

Reconeixement acadèmic de cursos 

organitzats per l’empresa 

Els cursos que organitza l’empresa per formar el seu 

personal poden ser reconeguts com a part d’una 

titulació de formació professional com a política de 

promoció interna i incentius per a la millora de la 

productivitat  

Projectes i competitivitat 

Projectes d’innovació i transferència 

del coneixement 

Els centres educatius ofereixen a les petites 

empreses un servei d’innovació i desenvolupament 

per millorar-ne els serveis, productes o processos a 

un cost assequible.  

Talent jove emprenedor 

Les empreses poden accedir als millors projectes 

d’emprenedoria realitzats pels alumnes d’FP en els 

diferents àmbits professionals així com captar als 

joves emprenedors creadors dels projectes 

Borsa de treball d’alumnat titulat 

Els centres d’FP disposen d’una borsa d’alumnat 

titulat a disposició de les empreses 

Campaments d’innovació 

Les empreses poden proposar als centres educatius 

el plantejament de reptes i propostes a problemes 

reals per a les quals els estudiants poden treballar 

alternatives de solució. 

La Formació Professional al servei de les empreses 

Responsabilitat Social 

Corporativa 

Transferència de tecnologia 

Les empreses poden transferir tecnologia als 

centres educatius per a la formació dels futurs 

treballadors. 

Transferència de coneixement de les 

empreses 

Les empreses poden pactar amb els centres 

educatius participar en la formació dels futurs 

estudiants, mitjançant conferències, classes, 

exposicions, visites i activitats diverses de 

transferència de coneixement.  

Planificar la política de RSC amb els 

centres educatius 

Qualsevol de les iniciatives de la carta de serveis és 

susceptible de formar part d’un pla d’RSC de les 

empreses.  

Esponsorització de Catskills 

El campionat de Catalunya de formació professional, 

que es celebra cada dos anys, permet mostrar les 

habilitats i les competències professionals dels 

alumnes que hi participen. Les proves estan 

inspirades en les descripcions tècniques que 

regeixen la competició internacional WorldSkills 

Competition. 

Carta de serveis 


