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L’Ajuntament de Mollet, pioner en la promoció de la
Formació Professional Dual
L’Ajuntament de Mollet ha signat un conveni amb el Departament
d’Ensenyament per promoure, impulsar i desenvolupar la formació dual del
cicle formatiu de grau superior d’Educació Infantil a l’Institut Gallecs.
Segons el regidor d’Educació i Ocupació, Raúl Broto, amb la signatura d’aquest
conveni signat amb el Departament d’Ensenyament, “l’Ajuntament aposta
clarament per aquesta fórmula on la combinació de l’aprenentatge en una
empresa amb la formació acadèmica es considera un model de futur i d’èxit
a d’altres països europeus”.
En el cas de Mollet, l’objectiu és impulsar la formació dual en el municipi per millorar
la qualificació professional del personal de l’Educació Infantil.
La durada d’aquest conveni comprèn des d’aquest curs fins al curs 2019/2020. Per
aquest any i el vinent la col·laboració es concreta en la realització de 17,5 h
setmanals de pràctiques remunerades de 2 alumnes de segon curs de grau
superior d’Educació Infantil. Aquestes pràctiques es realitzaran a l’EBM Els
Pinetons i a l’EBM La Filadora.
Habitualment aquests tipus de compromisos es fan entre els instituts i el sector
privat, amb la qual cosa, la signatura d’aquest conveni, converteix l’Ajuntament de
Mollet en pioner a tot Catalunya en promoure i impulsar la Formació Professional
dual.
El consistori promou la FP Dual en el teixit empresarial de la comarca
Més enllà d’aquest conveni, ja fa temps que l’Ajuntament de Mollet treballa per
impulsar la formació dual. De fet, el consistori ha mantingut trobades amb
empresaris de Mollet i el Baix Vallès, així com amb diferents cambres de comerç,
per tal que s’impliquin en aquest model de formació i explicar-los les avantatges
que té per a les empreses. A més, a Mollet, ja fa anys que es va començar a
treballar des de la Taula Estratègica de Formació i Ocupació, impulsada per agents
del món econòmic i educatiu de la ciutat en el marc del Pla Estratègic, per tal de fer
propostes concretes i posar en contacte les necessitats de l’empresariat amb les
del món educatiu.

Actualment, després de la signatura d’aquest conveni, la meitat dels instituts de
Mollet ja imparteixen la Formació Professional dual. A partir d’ara l’Institut Gallecs
i, des de l’any passat, l’Institut Mollet, que manté un conveni de col·laboració amb
3 empreses dels sectors de la química i l’automoció. En aquest cas els cicles
formatius que s’imparteixen dins d’aquesta modalitat són Fabricació Mecànica i
Química Industrial.
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