
Model català FP.CAT

de les 
formacions professionals 

a la 
formació integrada 



Projecte FP.CAT a Girona
Operadors i entitats que hi participen
• Ajuntament de Girona
• Cambra de Comerç de Girona
• Departament d’Educació
• Departament de Treball
• Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG) 
• PIMEC
• UGT 
• CCOO
• CIFO de Salt
• IES Narcís Xifra i Masmitjà
• IES Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona
• IES Montilivi
• IES Santa Eugènia
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13 famílies professionals relacionades 
per la validació de la formació

Projecte FP.CAT a Girona

• Manteniment i serveis a la 
producció

• Manteniment de vehicles 
autopropulsats

• Sanitat
• Serveis socioculturals a la 

comunitat
• Química

• Administració
• Comerç i Màrqueting
• Edificació i Obra Civil
• Fabricació Mecànica
• Hoteleria i turisme
• Imatge personal
• Informàtica
• Electricitat i electrònica

19 cicles formatius de Grau Mitjà
24 cicles formatius de Grau 

Superior



les 
conquestes
de l'infant

Impulsa i promou un Itinerari
de la Formació Professional Integrada 
en el sector de l‘Educació Infantil

Pla de la FormaciPla de la FormaciPla de la FormaciPla de la Formacióóóó Professional IntegradaProfessional IntegradaProfessional IntegradaProfessional Integrada
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Pla de formació integrada

ADREÇAT:
a les persones que treballen i desocupades

Educador infantil en llars d’infants. 
Animador infantil en colònies d’estiu, tallers, lud oteques

Una qualificació professionalment amb una  validació

Si són del sector amb titulació reciclar-se

S’OFEREIX



Programa

Educació sensorial a l'educació infantil

La motricitat infantil. Coneixement
i estratègies de planificació.

Atenció precoç

Desenvolupament cognitiu infantil 

La psicomotricitat a l'educació infantil

Curs 01

30 hores

Curs 02

30 hores

Curs 03

30 hores

Curs 04

30 hores

Curs 05

45 hores



Certificació oficial del mòdul

• A. Reconeixement acadèmic de la corresponent 
titulació, si es disposa dels requisits d’accés, al 
cicle formatiu de grau superior.

La validació i superació dels cursos 1, 2, 3, 4 i 5 
comporta una certificació oficial del mòdul

d’atenció al Desenvolupament cognitiu i motor 
del cicle de Grau Superior en Educació Infantil.

• B.  Reconeixement de la competència 
professional
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Validació de la 
experiència professional

• S’orienta a la persona treballadora de:
– L’itinerari i el procés a seguir.
– La formació que pot validar com a mòdul o unitat 

formativa.
– Com pot preparar la documentació que valida.
– El procés d’avaluació.

• La comissió valora la documentació aportada.
• Si la persona aspirant aprova s’obre expedient 

acadèmic i es certifica la formació.
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Sistema Integrat d’orientació Professional

Persona

Empresa

VOL SER ORIENTADA

BUSCA INFORMACIÓ



Sistema Integrat d’orientació Professional

Persona

Empresa

Identificar la demanda de 
la persona o de l’empresa 
per formar-se o per 
ocupar un lloc de treball

1a FASE ACOLLIDA
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Sistema Integrat d’orientació Professional

Persona

Empresa

Identificar la demanda de 
la persona o de l’empresa 
per formar-se o per 
ocupar un lloc de treball

1a FASE ACOLLIDA

3a FASE ORIENTACIÓ GENERAL
Assessorar per definir l’itinerari de 
qualificació i el pla de formació associat 

2a FASE
ORIENTACIÓ GENERAL

Assessorar a la persona o 
empresa per definir la carrera 
professional i els possibles 
itineraris
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