
La formació pràctica en centres de treball  

Són pràctiques i estades formatives no laborals que realitza l’alumnat d’ensenyaments postobligatoris 
en centres de treball, mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen el centre docent i 
l’empresa. 

Aquestes pràctiques formen part del programa formatiu curricular d’aquests ensenyaments. 

Què ofereixen a l'empresa? 

• Captar futur personal qualificat. 
• Col·laborar en la formació del/de la jove aprenent/a. 
• Oferir l’accés del/de la jove estudiant/a a la seva primera ocupació. 
• Relacionar-se amb els centres docents. 
• No implica serveis retribuïts ni vinculació laboral. 

Què és un conveni de col·laboració per a la formaci ó en centres de treball? 

És un acord, subscrit amb model oficial, entre el centre docent i l’empresa, a fi que l’alumnat 
d’ensenyaments postobligatoris pugui realitzar pràctiques formatives, no retribuïdes, que completen la 
seva formació al centre docent. 

Com s'estableix un conveni? 

Un cop establertes les condicions entre el centre docent i el centre de treball, s’ha d’emplenar i signar 
el model oficial de conveni. Cadascuna de les parts implicades es queda amb una còpia del conveni 
autoritzat.  

Durada de les pràctiques 

La durada de la formació pràctica en centres de treball serà diferent per a cada cicle, però en general 
són 350 hores organitzades en un temps de 4 hores diàries i 20 de setmanals si es compaginen les 
pràctiques amb l’activitat en el centre, o bé de 8 hores diàries fins a un màxim de 40 hores setmanals 
si es fan de manera intensiva.  

Les pràctiques s’han de fer des de les 8 hores fins a les 22 hores i es podran dur a terme de dilluns a 
divendres. 

Calendari 

Els convenis de col·laboració es formalitzen preferentment als mesos de setembre, octubre i novembre 
de cada curs escolar. També poden començar en un altre moment del curs degudament justificat. 

Oferta de cicles formatius a l’INS Bernat el Ferrer :  

Grau mitjà 

Gestió Administrativa 

Sistemes Microinformàtics i en Xarxa 

Instal·lacions Elèctriques i automàtiques 

Grau Superior 

Automatització i Robòtica Industrial 

Administració i Finances 

Assistència a la Direcció 

Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa 

Desenvolupament d’aplicacions Web 

 


