Millora de la FCT a Terrassa - PROCÉS n 3:
PLANIFICAR LES NECESSITATS DE FCT DEL CURS
OBJECTIU:



Disposar de suficients empreses, i adequades a les diferents especialitats, per fer les
pràctiques dels alumnes previstes al curs.

Coordinador d’FCT del Centre, Tutor d’FCT, Tutor del Cicle, Consell de l’FP,
Cambra de Comerç i CECOT
RESPONSABLE:

TEMPORALITZACIÓ: Octubre, Novembre i Desembre

1.- DESCRIPCIÓ:

A partir de les necessitats, detectades pels tutors d’FCT, de les empreses que faran
falta per a realitzar les pràctiques d’FCT del curs, el Consell de l’FP, en col·laboració
amb la Cambra de Comerç i la CECOT, organitzarà un dispositiu per tal de facilitar la
localització de noves empreses per satisfer les necessitats previstes de l’FCT.

2.- ACTUACIONS I DOCUMENTS:
A continuació exposem les actuacions que durant la planificació cal desenvolupar i els documents que cal
utilitzar.
Actuacions a presentar
 Anàlisi de les
necessitats de l’FCT del
curs
 Quantificació i captació
de les empreses
necessàries
 Selecció de l’alumnat
segons perfil de l’oferta
empresarial
 Contacte i reunions amb
les empreses

Documentació :

 Llistat i fitxa d’empreses que
ja te l’escola
 Disseny curricular de
l’assignatura
 Fitxa / alumne per tutoria
 Protocol de planificació per
cobrir les necessitats
d’empreses per l’FCT
 Conveni oficial de
col·laboració de pràctiques i
Quadern oficial de pràctiques
(Documentació del Departament
d’Educació de la Generalitat)

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

A continuació descriurem el protocol necessari d’aquest procés de planificació de les necessitats d’
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FCT del curs:

PROTOCOL DE PLANIFICACIÓ PER COBRIR LES NECESITATS D’EMPRESES PER L’FCT


Els tutors d’FCT faran una previsió de les empreses disponibles i de les possibles necessitats
de noves empreses per donar resposta a la demanda ( Octubre )



Aquesta primera previsió per cada cicle formatiu es passa al Consell de l’FP ( No numèrica, es
tracta de saber els gremis / sectors empresarials que cal mobilitzar ) ( 25 d’Octubre )



El Consell de l’FP farà la recopilació de tots els centres i la passarà a la CECOT i Cambra de
Comerç ( 1 Novembre )



La Cambra de Comerç i la CECOT comunicarà als Gremis / sectors empresarials
corresponents les necessitats d’empreses ( 1 al 15 Novembre ).



Les empreses notificaran la seva disponibilitat al Consell de l’FP (a partir del 20 de
Novembre)



Les escoles lliuraran al Consell d’FP les necessitats reals quantificades NO COBERTAS dels
alumnes que han de fer pràctiques ( abans del 15 de Novembre )



El Consell traspassarà als diferents centres les ofertes rebudes de les empreses ( a partir del
20 de Novembre)

4.- INDICADORS:
Els Indicadors següents ajudaran a avaluar si el procés de planificació de les necessitats d’FCT del curs s’ha
desenvolupat satisfactòriament.
Indicador

Freqüència de medició

Objectiu

Nombre d’ofertes disponibles per part

Anual

100%

de les empreses per acollir estudiants

alumnes

tenen

empreses

adequades per a fer les pràctiques

en FCT
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