
FORMACIÓ PROFESSIONAL



ELS CICLES FORMATIUS A L’ESCOLA

• L’Escola Ginebró té 50 anys d’història, va néixer el 1969

• El curs 2003/2004 Ginebró va ampliar la seva oferta 
formativa amb ensenyaments postobligatoris de 
batxillerat i cicles formatius d’esports i informàtica. 
S’impartien des de Cardedeu, en un edifici de lloguer

• El curs 2017-18 els cicles formatiu es van traslladar al recinte de l’escola a Llinars, amb un 
nou edifici amb instal·lacions polivalent i modernes



CICLES FORMATIUS D’ESPORTS

✓ Cicle formatiu de grau mitjà en Conducció 
d’Activitats Físicoesportives en el Medi 
Natural (CAFEMN)

✓ Cicle formatiu de grau superior en 
Ensenyament i Animació Socioesportiva 
(EAS)

✓ Cicle formatiu de grau superior en 
Condicionament Físic (CF)

Cicles Formatius de la Família de les Activitats Físicoesportives:



CICLES FORMATIUS D’INFORMÀTICA

✓ Cicle formatiu de grau mitjà en Sistemes 
Microinformàtics i Xarxes (XARXES)

✓ Cicle formatiu de grau superior en 
Desenvolupament d’Aplicacions Web 
(DAW)

Cicles Formatius de la Família de la Informàtica i les Comunicacions



ELS VALORS COOPERATIS A L’AULA



ESCOLA – EMPRESA

Acostem els alumnes al món laboral

➢ Pràctiques en empresa i FP Dual (1.000 hores de formació insitu)
➢ Assistència a xerrades, fires i visites a empreses del sector 
➢ Organització d’activitats i esdeveniments per col·lectius diversos



VISIÓ ESTRATÈGICA

Inici dels cicles formatius 2004
- Criteris pedagògics
- Informàtica com ha sortida professional
- 2 cicles formatius de grau mig: CAFEMN i SMIX, també 

GA, però hi havia molta oferta, sobretot a Granollers.
Pla estratègic 2015
- Continuar la formació a partir del 18 anys  (adults)
- Efecte embut invertit (2 línies passem a 3 de batx.  més  
els cicles formatius

- Actualment 6 cicles formatius: CAFEMN, EAS, CF, SMIX, 
DAW, SOCORRISME.

- Curs 2015-16: 203 alumnes de cicles formatius (322 
pos-obligatòria)
- Curs 2019-20: 320 alumnes (+ de 500)



QUE ENS HA APORTAT L’EXPERIÈNCIA
- Retorn immediat per part dels alumnes i de les famílies

- Som gent d’escola, pot ser un valor afegit!

- Obertura de l’escola al món exterior. Visió molt més amplia i 
apropament al món empresarial

- Molta capacitat de canvi i flexibilitat.

- Els alumnes (tenen un procés maduratiu més lent) i adquireixen 
les competències per al món laboral: pràctiques empresa i 
formació DUAL

- Cada vegada hi ha més un canvi de visió de la FP, tant a nivell 
extern (famílies i societat) i a nivell intern ( professorat)

Què busquen els alumnes? 

- Dos tipus de cicles formatius:

Camí alternatiu al batxillerat, més específic, amb titulacions,   

més llarg cap la universitat. Els permet compaginar treball i   

estudis

- Estudiar el que els hi agrada i entrar en el món laboral.



SITUACIÓ ACTUAL

Dades 2015

49% població activa no té cap acreditació professional-
48% altament qualificades

- 46% medianament qualificades

- 15% baix nivell qualificatiu

- 30% , supera el nivell mínim de baixa preparació

- 50% per d’alta qualificació que el mercat no necessita.

- Es necessita el doble de les persones de  nivell
qualificatiu mig.

- Actualment 65% els alumnes fan batxillerat i el 35% FP.

- S’ha de tenir en compte que la FP no impedeix la 
formació superior (universitat)



Nova agència catalana de la FP (llei 2015)

FP més flexible

4 grans grups sectorial

- Matèries primeres i energia

- Transformació industrial (4.0 (transversal)

- Serveis 

Serveis i assistència al consum

Serveis i assistència a les persones

- Economia circular (transversal)

Demanda Ocupació:

- Logística

- Prestació de serveis

- Digitalització: ( tranversal a tots els sectors, ciberseguretat,...)

- Economia circular

- Estètica oncològica

LA FP DEL FUTUR



PLA ESTRATÈGIC ACTUAL
• Crear una base de dades de les empreses del Baix Montseny, començant 

per les empreses de Llinars

• Visitar les empreses per tal d’explicar que son els cicles formatius, l'estada a 
l’empresa, la formació dual i les opcions de la formació no reglada, 
continuada, etc... Comunicació: 
• Comunicar i explicar que son les FCT, la formació Dual i els Certificats de 

professionalitat
• Explicar què son els contractes formació -aprenentatge.
• Adaptar el document que oferim a les empreses on s’explica qui som, 

què fem i quin servei donem.
• Recull de necessitat de les empreses per poder oferir un servei a la 

carta 

• Resoldre els dubtes que puguin tenir les empreses respecte a la Formació 
professional, formació dual, FCT, certificacions i formació continuada  i 
facilitar-s’hi  la gestió les gestions.

• Detectar les necessitats de les empreses i analitzar-les per buscar quina 
resposta es pot donar des del món educatiu. Adaptació curricular

• Crear una comissió de la FP de Llinars Aèra de promoció económica, 
representants empreses i escoles FP

• Organització d’activitats i esdeveniments per col·lectius diversos



COM COMENÇAR A OFERIR FP

Anàlisi de territori on està situada  l’escola

Anàlisi del tipus de demanada laboral i tipologia de les 
empreses 

Anàlisi oferta formativa del territori: pública i privada

Famílies professionals (173 cicles LOE)

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/

Requisits

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/

Analitzar els espais de l’escola

Convenis d’us d’espais fora de l’escola 

Convenis de pràctiques

Convenis dual

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/

