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Articles: Cinc avantatges que potser no sabies de la formació professional
Enviada per acasas1 el 03/Des/2019 - 16:05

Segurament molts i moltes de vosaltres ja esteu pensant en què estudiar després de l'ESO o després de
batxillerat. És per això que us volem parlar de la Formació Professional (FP), una de les opcions que més
avantatges us ofereix un cop acabat l’ institut.
Un cop acabada l'ESO, podeu cursar un grau mitjà. I, amb el títol de grau mitjà o amb el batxillerat, podeu
accedir a un grau superior. A més, també podeu arribar a l'FP a través d'una prova d'accés.

Segurament molts i moltes de vosaltres ja esteu pensant en què estudiar després de l'ESO o després de
batxillerat. És per això que us volem parlar de la Formació Professional (FP), una de les opcions que més
avantatges us ofereix un cop acabat l’ institut.
Un cop acabada l'ESO, podeu cursar un grau mitjà. I, amb el títol de grau mitjà o amb el batxillerat, podeu
accedir a un grau superior. A més, també podeu arribar a l'FP a través d'una prova d'accés.
I per què l FP té més avantatges que altres tipus d'estudis? Doncs sobretot per aquests 5 motius:
1. És Flexible:
Compta amb cicles de grau mitjà i de grau superior i permet l'accés a la universitat. Així doncs, us dóna l'opció de
seguir formant-vos: si ja teniu un grau mitjà o heu fet Batxillerat podeu fer un FP superior i després, si voleu, anar a
la uni.
2. Ofereix molta varietat:
A Catalunya actualment es poden cursar 174 títols d'FP, de 24 famílies professionals diferents! Els podeu
consultar aquí.
3. És innovadora:
Inclou projectes de referència en creativitat i permet formar-se constantment. Per tant, és la millor via per adaptarse a les necessitats actuals i de futur del mercat laboral.
4. És de qualitat:
La Formació Professional compta amb centres amb certificats de qualitat de reconeixement internacional. A més a
més, si voleu estudiar una temporada fora, també ho podreu fer a través de programes com l'Erasmus.
5. Té una alta taxa d'inserció laboral:
Al cap d'un any el 70% dels graduats en un FP troben feina, sobretot els que han cursat l'FP dual.

page 1 / 2

INS Pius Font i Quer :: Articles :: Articles

I què és exactament l'FP dual?
És una modalitat de l'FP que combina la formació en el centre educatiu amb l'activitat en una empresa. Així doncs,
us permet desenvolupar el vostre potencial i guanyar experiència professional a través de l'aprenentatge en
situacions reals de treball. Per tant, és ideal si voleu una formació pràctica i enfocada al món laboral.
Què, té bona pinta no? Podeu trobar més informació en aquest web de la Generalitat.
Ah, i si ja teniu clar que el que voleu és treballar, podeu aprofitar l'àmplia oferta formativa del SOC, el
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, per a persones que busquen feina. Podreu trobar més informació
aquí.
Article extret d’Adolescents.cat, 27 de novembre de 2019
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