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Des de l’any 1969, Salesians Sant Vicenç dels Horts es 
dedica a la formació de joves del Baix Llobregat.

Des de la inquietud per educar de forma integral els joves, 
especialment aquells que més ho necessiten, a Salesians 
sempre ens hem caracteritzat per facilitar i estrènyer els 
llaços entre l’alumne i l’empresa. Perquè l’escola no només 
vol formar professionals de referència sinó també perso-
nes autònomes i responsables de la seva feina, àmbit en 
el qual aprenguin a madurar també el seu projecte de vida.

Amb aquest objectiu, Salesians Sant Vicenç dels Horts 
manté un contacte directe i regular amb el món laboral. 
Perquè entenem que vivim en un món canviant i el futur és 
de les professions que potser encara no existeixen.

Per tot això, a l’escola treballem per dissenyar un model de 
centre capaç d’adaptar l’oferta formativa a les necessitats 
del mercat laboral.

Per què a la teva empresa 
li pot interessar l’FP Dual? 
o les pràctiques FCT?

El nou model de formació professional 
dual estableix que, mitjançant un acord de 
col·laboració, un alumne s’integri en una em-
presa com a treballador i que aquesta estada 
suposi una part important de la seva forma-
ció.

Per això, l’FP dual implica un tipus de relació 
més estreta entre les empreses i els centres 
de formació professional. Aquesta relació es 
concreta en:

RELACIÓ DURADA RETRIBUCIONS SEGURETAT SOCIAL

Fase 
Inicial

FCT
Pràctiques

80-100 hores No remunerades
Sense alta a la SS.
Assegurança escolar.
Conveni pràctiques.

Segona 
Fase

OPCIÓ 1

Beca

De 2 a 10 mesos 
per curs

Es pot fer una 
pròrroga

• Pactades entre 
empresa i centre 
educatiu en funció de 
les hores d'estada.

• Import mínim: IPREM

• Alta en SS com a becari

• Bonificació 100% en les 
quotes

OPCIÓ 2

Contracte 
de Treball*

1 any mínim

3 anys màxim

• Pactades entre 
empresa i centre 
educatiu.

• Salari segons 
conveni, en funció de 
les hores de treball.

• Import mínim: SMI

• Alta en SS com a 
treballador

• Bonificació en les quotes 
SS:

- 100% plantilla de menys 
de 250 treballadors.

- 75% plantilla igual 
o superior a 250 
treballadors.

* Bonificacions contemplades pel contracte de formació i aprenentatge. 
IPREM: Indicador públic de renda d’efectes múltiples. 
SMI: Salari mínim interprofessional
FCT: Formació en centres de treball

FCT (Formació en Centres de Treball)
Són pràctiques i estades formatives no laborals, que 
l’alumnat realitza en centres de treball, tant nacionals com 
internacionals. Formen part del programa formatiu curricular 
i es formalitzen mitjançant un conveni de col·laboració entre 
l’escola, l’empresa i l’alumne/a.

+info

• Un procés de selecció dels alumnes per 
part de l’escola i de l’empresa.

• Una relació contractual remunerada 
empresa-alumne.

• Un seguiment i avaluació de l’alumne 
per part del tutor dual de l’empresa i pel 
tutor dual de l’escola.

D’aquesta manera l’empresa obre un procés 
de selecció per a futurs treballadors i contri-
bueix al desenvolupament professional dels 
joves.
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Salesians Sant Vicenç dels Horts, compta amb una llarga i sòlida relació amb l’entorn empresarial 
gràcies al departament Escola-Empresa. 

Aquest departament s’ocupa de contactar i mantenir vincles de col·laboració amb les empreses i en-
titats de la comarca i d’oferir diversos serveis. En aquesta carta que tens a les mans descrivim tot allò 
que creiem que et pot interessar. 

L’Acreditació de l’experiència laboral és un servei personalitzat d’assessorament i reconeixement 
de l’experiència professional, que permet accedir al sistema educatiu per aconseguir un títol ofi-
cial de Formació Professional.

ÚS DE LES NOSTRES 
INSTAL·LACIONS I 

EQUIPAMENTS

Necessites una sala 
d’actes equipada? Et 

calen espais polivalents 
o aules per a fer-hi 

xerrades o formacions? 
Necessites una sala 
plena d’ordinadors? 

o la prefereixes plena 
d’equips de soldadura? 
Aquestes i moltes altres 
instal·lacions i equipa-

ments estan a disposició 
de les empreses col-

laboradores. 

SERVEI D’ASSESSORAMENT

S’analitzen les capacitats as-
solides i potencials, en base al 
currículum i l’experiència laboral, 
orientant la persona cap a la formació més 
adequada al seu perfil professional mitjançant 
un informe d’assessorament.

SERVEI DE RECONEIXEMENT

Permet a les persones adultes 
amb més de dos anys d’experi-
ència professional posar en valor 

els aprenentatges adquirits al món laboral, i 
obtenir un certificat oficial que reconegui mò-
duls o unitats formatives dels ensenyaments 
de formació professional del sistema educatiu 
reglat.

TESTS I 
DEMOSTRACIONS DE 

PRODUCTES

Has tret un nou pro-
ducte al mercat? Has 

desenvolupat una eina 
nova? T’oferim les 

nostres instal·lacions 
per provar-los. Pots 

comptar amb els nostres 
professionals i també 
amb l’alumnat de l’es-
cola perquè coneguin 
les darreres novetats 

del teu sector i perquè 
puguis recollir les seves 

valoracions. 

ESPONSORITZACIÓ 
D’INSTAL·LACIONS

Vols donar visibilitat 
a la teva marca? Vols 
que les noves genera-

cions de tècnics del teu 
sector hagin après la 

professió fent servir el 
teu maquinari, les teves 
eines o els teus produc-
tes? Doncs abasteix els 

tallers i instal·lacions 
de l’escola amb el teu 

equipament i el teu nom 
es veurà per tot arreu. 

Què pot oferir una escola 
de formació professional a 
una empresa o entitat?

ESCOLA

ESCOLA

EMPRESA

Serveis de col·laboració

Formació2
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• Formació Ocupacional 
i Contínua

CONVENIS DE 
COL·LABORACIÓ

T’ajudem? Ens ajudes? 
Avui existeixen moltes 
maneres de col·laborar 

de manera que ambdues 
parts en sortim 
beneficiades: 

• FPdual 
• FCT

• Formació a mida

• Xarxa Emprenedoria
• Programa InnovaFP

Vols certificar i millorar la formació 
dels teus treballadors?

Emprenedoria i innovació

El departament Escola-Empresa de Salesians Sant Vicenç dels 
Horts s’ocupa de registrar perfils d’alumnes i antics alumnes de 
l’escola que busquen feina. 

Per altra banda, recull les ofertes de treball que els fan arribar les 
empreses col·laboradores. 

A partir d’aquí, Escola-Empresa tria aquells perfils que millor 
s’ajustin a les ofertes sol·licitades. Es tracta d’una borsa de treball 
que, no només fa d’enllaç, sinó que també pre-selecciona els can-
didats més adequats. 

EMPRESA

Coneixes la nostra borsa de treball?

CERTIFICATS OFICIALS DE PROFESSIONALITAT 
La majoria d’empreses o bé contracta personal qualificat o bé necessita que els seus 
treballadors estiguin certificats per desenvolupar l’activitat laboral que duen a terme. 
Salesians Sant Vicenç dels Horts és un centre homologat oficialment per impartir di-
verses especialitats del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, que any 
rere any anem ampliant.

FORMACIÓ A MIDA 
Sovint les empreses tenen necessitats molt concretes per a les quals cal formació. 
Salesians Sant Vicenç dels Horts disposa d’una borsa de professionals en actiu, que 
també són docents i poden donar resposta a aquestes necessitats. S’estudia el cas de 
forma individualitzada i es proposa la formació, bé sigui a les nostres instal·lacions o 
bé a les de l’empresa.

FORMACIÓ OCUPACIONAL 
Cada any oferim cursos per formar a les persones que es troben a l’atur i ajudar-les 
a trobar feina. Es tracta de formació subvencionada pel Servicio Público de Empleo 
(SEPE) i per Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

FORMACIÓ CONTÍNUA 
Oferim a empreses i treballadors formació de reciclatge i d’actualització que, en la ma-
joria dels casos, és bonificada per la Fundació Tripartita. Normalment va lligada a 
l’obtenció d’un Certificat de Professionalitat o part d’ell.

Amb el Certificat de Reconeixement, l’interessat es podrà matricular a un cicle formatiu (si té els 
requeriments d’accés) per completar els estudis oficials necessaris per obtenir un títol de Forma-
ció Professional.

• Processos de mecanitzat.
• Desenvolupament de documentació 

tècnic d’aparells i màquines.
• Sistemes d’automatització industrial.
• Disseny d’aparadors i animació al 

punt de venda.

VOLS POSAR EN MARXA UN NEGOCI I NO SAPS PER ON COMENÇAR? 
T’AJUDEM! 
Salesians Sant Vicenç dels Horts forma part de la Xarxa d’Emprenedoria del De-
partament d’Ensenyament, que té per objectiu promoure la cultura emprenedora i 
incorporar bones pràctiques. 
Vols emprendre? t’orientem i et fem el seguiment. 

TENS UNA IDEA INNOVADORA PERÒ NO TENS 
MITJANS PER DUR-LA A TERME? T’OFERIM:

• Projectes de transferència del conei-
xement. 

• Test de productes.
• Adaptació de carrosseries de vehicles
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