ANNEX 1
Instruccions de la convocatòria de l’esdeveniment “Portes
“Portes Ofertes a FP”
FP per
als centres públics d’FP de la Conselleria d’Educació i Universitat que
imparteixen cicles formatius de formació professional
Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació
1. L’objecte de la convocatòria és promoure activitats de difusió de la formació
professional a tots els centres públics que imparteixen estudis de formació
professional de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears fent activitats
adreçades a les empreses del teixit productiu del seu entorn.
2. Aquestes instruccions concreten els aspectes necessaris perquè els centres
públics de formació professional dependents de la Conselleria d’Educació i
Universitat participin a l’esdeveniment “Portes
“
Ofertes a FP”.
FP
3. Es recomana dur a terme l’execució
l
ó de l’esdeveniment “Portes
“
Ofertes a FP”
dins el darrer trimestre de l’any 2017.
Article 2
Objectius de l’esdeveniment “Portes Obertes a FP”
1. L’esdeveniment “Portes
“
Ofertes a FP” té com a objectiuss:
a) Promocionar
ionar i visualitzar la qualitat de la formació professional i la seva
transcendència en l’economia balear.
b) Reforçar la col·laboració
col·la
amb el sector productiu.
c) Fer difusió de les diferents
di
famílies professionals al teixit
te
empresarial.
d) Posar en valor els estudis
estudis de formació professional en el sistema educatiu i
en el món laboral.
e) Donar a conèixer la diversitat de cicles formatius i de modalitats
d’ensenyament que ofereix l’FP.
2. Aquest esdeveniment serveix perquè els centres educatius que hi participen
donin a conèixer l’oferta formativa de formació professional impartida al seu
centre a les empreses.
3. A més a més, també pot servir perquè els centres educatius tenguin
l’oportunitat d’iniciar i millorar sinergies col·laboradores amb empreses per a
les pràctiques formatives en centres de treball o per a accions formatives
puntuals.
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Article 3
Públic objectiu
L’esdeveniment “Portes
“
Ofertes a FP” està adreçat a les empreses del teixit
productiu del seu entorn relacionades amb els cicles formatius
rmatius implantats al
centre, a less quals es convida a visitar les instal·lacions i les activitats que s’hi
desenvolupen, així com a fer propostes de col·laboració.
Article 4
Estructura i contingut del
de “Portes Obertes a FP”
1. L’equip directiu del centre organitza
orga
i coordina una visita pel
p centre educatiu
per donar a conèixer l’oferta formativa impartida, així com els espais i la
infraestructura utilitzada.
2. L’activitat està
tà dirigida pel
p director del centre i coordinada per cada cap de
departament
epartament de les distintes famílies professionals.
3. Cada cap de departament
epartament ha de dissenyar la visita amb les empreses
vinculades a la seva família professional.
Article 5
Compromís dels centres participants
1. Per confirmar la participació dels centres, els directors han d’emplenar i signar
la carta de compromís que figura a l’annex 2 i trametre--la a l’adreça de correu
electrònic jmasalos@dgfpfp.caib.es
jmasalos
abans del dia 25 d’octubre.
2. A la carta de compromís s’hi ha de fer constar la relació de cicles formatius que
participaran i el nom dels caps de departament, que assumiran la coordinació
del disseny de les activitats.
activitats
3. La presentació de la carta de compromís suposa facilitar la participació del
professorat que s’inscriu en els termes i condicions establerts.
establerts

Article 6
Centres participants
1. Els centres educatius convocats a participar en la promoció dels estudis d’FP en
l’esdeveniment “Portes
“
Obertes a FP” són tots els centres públics que
imparteixen cicles d’FP de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Balears
2. Els centres que participen han de donar difusió de l’acte en diferents mitjans.
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3. Els centres han de convidar empreses relacionades amb els cicles formatius
implantats all centre.
4. A l’espai de realització de les activitats també hi ha d’haver un suport físic que
indiqui la participació de Direcció General de Formació Professional
Profess
i Formació
del Professorat i el cofinançament del Fons Social Europeu,
uropeu, el qual ha d’utilitzar
els seus logotips,
logotips que es poden trobar a les adreces següents:
<https://www.caib
https://www.caib.es/sacmicrofront/home.do?idsite=7806&lang=ca
.es/sacmicrofront/home.do?idsite=7806&lang=ca>
<http://www.caib.es/sites/manualdidentitatcorporativa/ca/dg_formacio_professional/
http://www.caib.es/sites/manualdidentitatcorporativa/ca/dg_formacio_professional/
http://www.caib.es/sites/manualdidentitatcorporativa/ca/dg_formacio_professional/>
5. A l’annex 3 hi figura una proposta de model orientatiu de difusió de
l’esdeveniment.
1. Els
ls centres participants a aquesta convocatòria justificaran
justificar les despeses del
material fungible,
fungible seguint les
es instruccions de la Direcció General.
G
Article 7
Funcions de la Direcció General de Formació Professional i Formació del
Professorat
1. La Direcció General
eneral participarà, si és possible, en l’esdeveniment.
l’esdeveniment
2. El repartiment de la dotació econòmica es farà en funció dels centres
participants i les famílies professionals implantades en el curs 2017-2018, amb
una dotació total de 43.660,44 €.
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https://www.caib.es/sites/fp/ca/fp_portes_obertes/archivopub.do?ctrl=MCRST14ZI235140&id=235140

ANNEX 2
Model de Carta de compromís per a la participació a l’esdeveniment de
Formació Professional “Portes
Portes Ofertes a FP”
FP
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https://www.caib.es/sites/fp/ca/fp_portes_obertes
/archivopub.do?ctrl=MCRST14ZI235141&id=235141

ANNEX 3
Model de difusió de l’esdeveniment
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