Millora de la FCT a Terrassa - PROCÉS n 1:
ACOLLIDA DE TUTORS D’ESCOLA DE LA FCT
OBJECTIU:



Proporcionar informació rellevant i suficient als tutors de pràctiques des del començament de
la seva tutoria de Formació en Centres de Treball.

RESPONSABLE:

Coordinador d’FCT i Direcció del Centre

TEMPORALITZACIÓ: Setembre
1.- DESCRIPCIÓ:

En començar el curs escolar el Coordinador FCT i la Direcció de Centre presentaran
als tutors de pràctiques FCT les actuacions i documents necessaris per a la tutoria de
practiques FCT que es desenvoluparà durant el curs.
2.- ACTUACIONS I DOCUMENTS:
A continuació exposem les actuacions que durant l’acollida s’han de desenvolupar i els documents necessaris a
lliurar als tutors.
Actuacions a presentar
 Presentació del crèdit FCT
 Presentació de les
funcions
 Presentació empreses
col·laboradores
 Presentació del procés de
captació d’empreses
 Presentació del procés de
selecció d’empreses
 Presentació del procés
d’assignació d’alumnes

 Documents de presentació
del crèdit FCT i funcions
(Informació oficial del Departament
d’Educació de la Generalitat)

Documentació :

 Protocol de captació
d’empreses
 Protocol de selecció
d’empreses
 Protocol per assignar cada
alumne a l’empresa

3.- PROTOCOLS: (Elaborats pel Consell de la FP de Terrassa)

A continuació descriurem els tres protocols fonamentals d’aquest procés d’acollida de tutors d’escola
FCT:
PROTOCOL DE CAPTACIÓ D’EMPRESES

La captació d’empreses es pot realitzar utilitzant qualsevol dels següents mitjans:
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Consultar Borsa/Cartera d’Empreses que ja disposa l’escola
Empreses noves que truquen per demanar alumnes en pràctiques
Demandes dels alumnes
Empreses noves contactades per l’escola
Cambra de Comerç / CECOT / Consell de la FP de Terrassa
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PROTOCOL DE SELECCIÓ D’EMPRESES

Els criteris de selecció d’empreses són els següents:








Empreses que desenvolupin activitats relacionades amb l’especialitat d’estudi de l’alumne
Que l’empresa presenti un Pla d’Activitats formatives
Que les practiques a l’empresa siguin pedagògiques
Que el tutor de pràctiques de l’empresa hagi fet el curs de tutors d’empresa de la Cambra
Proximitat del lloc de treball-àmbit geogràfic
Possibilitats d’inserció laboral dels alumnes
Que les empreses reuneixin els requisits legals

PROTOCOL PER ASSIGNAR CADA ALUMNES A L’EMPRESA

Els criteris a tenir en compte per assignar alumnes a l’empresa son:








Avaluació del perfil de l’alumne per part dels professors del curs
La personalitat de l’alumne.
Les competències de l’alumne: formació, experiència i habilitats.
Imatge personal
Sexe
Capacitat d’adaptació
Demandes concretes de l’empresa

4.- INDICADORS:
Els Indicadors següents ajudaran a avaluar si el procés d’acollida s’ha desenvolupat satisfactòriament.
Indicador

Freqüència de medició

Objectiu

Nombre de tutors de centre assistents

Anual

100% dels convocats

Grau de satisfacció dels tutors amb

Anual

100% dels assistents

l’acollida i el material de tutoria
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