L'FP ÉS UN CONJUNT DE FORMACIONS PROFESSIONALITZADORES FLEXIBLES, AMB UNA
ESTRETA VINCULACIÓ AMB EL TEIXIT PRODUCTIU DEL TERRITORI I ENFOCADA A UNA EXITOSA
INCORPORACIÓ I ADAPTACIÓ AL MERCAT LABORAL AQUEST CONJUNT DE FORMACIONS
PROFESSIONALITZADORES PODEN SER DE GRAU SUPERIOR, DE GRAU MITJÀ O DE QUALIFICACIÓ
INICIAL.
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L'FP és una formació de tipus postobligatori reglada i homologada que
desenvolupa habilitats concretes, en diverses àrees formatives, per tal de
capacitar l'alumnat per a l'exercici de professions, així com perquè es
desenvolupi autònomament dins el mercat laboral i la vida social, cultural i
econòmica.
L'FP és un tipus de formació que està en contacte directe amb els sectors
professionals i es desenvolupa en paral·lel amb unes pràctiques professionals
que acosten i familiaritzen l'alumne/a amb la seva futura professió.
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L'FP és una formació que, per la seva naturalesa, persegueix diferents objectius
i que té diverses utilitats, com ara:
Proporcionar garanties d'accés al mercat laboral per mitjà de l'exercici
d'una professió reconeguda.
Requalificar treballadors que es troben a l'atur.
Augmentar els coneixements professionals dins d'un camp concret o
especialitzar-se.
Possibilitar la reorientació de carreres professionals.
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L'FP és una formació eminentment pràctica i orientada a proporcionar habilitats
per a l'ocupació de l'alumnat, ja que cobreix un gran ventall de qualificacions i
ocupacions. A Barcelona s'ofereixen més de 200 opcions de títols, pertanyents
a 21 famílies professionals.

L'FP és una formació dinàmica i que s'actualitza constantment a partir del
contacte amb el teixit productiu i amb els seus agents més representatius per
tal d'incorporar nous continguts i actualitzar els obsolets. En són un exemple
les noves famílies professionals i titulacions en FP que apareixen cada any i
determinades adaptacions curriculars que alguns centres realitzen.
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L'FP és una formació dinàmica i integrada que permet reorientar els estudis
professionals per mitjà de convalidacions dels diversos mòduls formatius que
comprèn una titulació.
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L'FP és una formació que té validesa acadèmica i professional a tot l'Estat,
així com en tots els països membres de la UE.
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Si ets un ESTUDIANT FP matriculat en un dels Centres o Instituts de
BARCELONA, tindràs la possibilitat d'optar a:
Una BECA per a realitzar una estada a l'estranger, on realitzaràs les
teves pràctiques en empresa (FCT) en una de les ciutats europees de
Xarxa FP www.xarxafp.org (consulta amb el teu centre o institut).
Una Beca-Empresa per a realitzar la teva FP en alternança amb
l'empresa, el que et permetrà assolir experiència professional, acumular
currículum i ingressar un ajut de 400€ al mes (aquest programa està
supeditat a la demanda empresarial i no inclou totes les especialitats,
consultar al teu centre o institut).

Si vols ESTUDIAR FP a BARCELONA, tens un conjunt de recursos a la teva
disposició amb la informació i l'assessorament sobre les més de 175
especialitats diferents que t'ofereix la ciutat en els seus 93 centres públics,
concertats i privats

Tota la informació sobre les diferents famílies professionals està disponible a:
http://guiafp.fundaciobcnfp.cat

