3. Programes de formació i inserció

Els Programes de formació i inserció estan adreçats als joves que compleixin com a mínim 16 anys i com a
màxim 21 en l'any d'inici del programa, que hagin deixat l'eduació secundària obligatòria sense obtenir-ne el
títol i que, en el moment d'iniciar els programes no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en
altres accions de formació.
Aquests programes es configuren com a cursos formatius que han de permetre a aquests joves reintroduir-se
en el sistema educatiu per prosseguir estudis de formació professionals. Han de facilitar, també, l'aprenentatge
imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d'obtenir una ocupació qualificada i
duradora.
Els Programes de formació i inserció s'estructuren en:
- Mòduls de formació professional, per a l'assoliment de les competències professionals, que inclouen un mòdul
de pràctiques en alternança en centres de treball.
- Mòduls de formació general per a l'adquisició de competències instrumentals bàsiques.
- Accions de seguiment i orientació de l'alumne.
Requisits
Tenir entre 16 i 21 anys, l'any d'inici del curs.
No haver obtingut el títol de l’ESO.
Durada
La durada és d’un curs escolar.
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Mapa Jove
Secció "Orientació Acadèmica per a Joves" del Mapa Jove [1]
Secció "Oficines d'Escolarització" del Mapa Jove [2]
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Secció "Recursos formatius Transició Escola Treball" del Mapa Jove [3]

Enllaços
Secció "Programes de Formació i Inserció " de Links Joves [4]

3.1 PTT (Pla de transició al treball)
El Pla de Transició al Treball (PTT) ofereix als joves orientació i recursos personals i professionals per a
millorar les seves expectatives d’accés a un lloc de treball i/o de continuïtat formativa.
Té una durada de nou mesos i es divideix en tres fases que es poden simplificar en: una primera fase
d’orientació i d’introducció a competències transversals, una segona fase de formació professionalitzadora, és a
dir, l’aprenentatge de l’ofici en sí mateix i que inclou un període de pràctiques en empreses. I en tercer lloc, una
fase d’acompanyament a la inserció laboral.
Per a fer la inscripció, les persones interessades han de posar-se en contacte directament amb el centre i/o
l'entitat que imparteix el programa que els interessi.

3.2. Programes de Formació i Aprenentatge Professional
(FIAP)

Els FIAP o Programes de Formació i Aprenentatge Professionals centren principalment en la dotació a
l’alumne d’una formació professionalitzadora i ,si s’escau, orientar-lo per a continuar la seva formació. Degut a
la seva vessant professionalitzadora s’ofereixen professions de caire molt pràctic, com ara les relacionades amb
el manteniment i la construcció. La seva durada és d’un curs escolar i també comprenen pràctiques a
empreses.
Impartits en els instituts de titularitat del Departament d'Ensenyament.
Per a fer la inscripció, les persones interessades han de posar-se en contacte directament amb el centre i/o
l'entitat que imparteix el programa que els interessi.
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https://www.barcelonesjove.net/mapajove/2749/Orientació Acadèmica per a Joves
https://www.barcelonesjove.net/mapajove/2748/Oficines d'Escolarització
https://www.barcelonesjove.net/mapajove/2874/Recursos formatius Transició Escola Treball
https://www.barcelonesjove.net/links/2203/Programes de Formació i Inserció
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