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EL GOVERN DE CATALUNYA CONCENTRA EN UNA ÚNICA PLATAFORMA 
DIGITAL LES DIFERENTS OFERTES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

El nou espai Catalunya Professional (www.gencat.cat/fp) dóna resposta a una de les previsions del 
Projecte de llei de formació professional, amb l’objectiu d’oferir una millor i més integrada orientació i  
informació. S’unifica l’oferta d’FP inicial, ocupacional i contínua dels Departaments d'Ensenyament i 
d’Empresa i Ocupació.

INAUGURACIÓ DEL CAMÍ DE L'ESCOLA CATALUNYA
 
Unes setanta famílies, professorat i agents de la comunitat educativa, van participar el 
dia 28 d'octubre d'una cercavila amb tamborinada reseguint el Camí de l'Escola 
Catalunya i d'una xocolatada popular al pati de l'escola. D'aquesta manera, estrenem  
el segon Camí Escolar del municipi, un Camí que proporciona més seguretat i 
autonomia als infants i les seves famílies.
En aquest link podreu veure el video: http://youtu.be/V0vXIqZwmhk 

L’INSTITUT MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN IMPULSA LA FP DUAL
 
L'alumnat de  l'Institut M. Vázquez Montalbán del CFGS d'Administració 
de Sistemes Informàtics en Xarxa, podran cursar  els seus  estudis en 
la modalitat de Formació Professional (FP) Dual. La FP dual configura 
un nou model formatiu a  Catalunya,  inspirat en el sistema alemany, 
que  aposta per augmentar la col·laboració entre els centres de FP i les 
empreses, dins del procés formatiu dels alumnes. Una gran proposta 
de futur i una oportunitat per alumnes, empreses i centres educatius. 
Per a més informació www.institutmvm.cat 

PROJECTE DE MEDI OBERT. Activitat Esportiva
El 25 d'octubre una vintena de nois dels que participen en el projecte de 
Medi Obert del barri de La Mina, van organitzar un torneig de futbol en 
les instal·lacions esportives del barri. 
Aquest projecte d'intervenció al carrer té com a objectiu conèixer els nois i 
noies que han abandonat l'escolaritat abans de l'edat obligatòria i 
acompanyar-los en un procés de vinculació a projectes educatius de segona 
oportunitat i en general als serveis i entitats de la comunitat. 

ILP PER L'EDUCACIÓ PÚBLICA
L'Assemblea Groga ha endegat una campanya de recollida de signatures per 
presentar al Parlament de Catalunya una Iniciativa Legislativa Popular (ILP). 
L'objectiu és aconseguir una educació pública, laica, de qualitat, popular, 
democràtica, inclusiva, coeducadora i en català, des de l'escola bressol fins 
la universitat.  Es necessiten un mínim de 50.000 signatures. Més informació a 
http://ilpeducacio.cat/sites/default/files/ILPeducacio-Triptic.pdf     

http://www.gencat.cat/fp
http://ilpeducacio.cat/sites/default/files/ILPeducacio-Triptic.pdf
http://www.institutmvm.cat/
http://youtu.be/V0vXIqZwmhk

	EL GOVERN DE CATALUNYA CONCENTRA EN UNA ÚNICA PLATAFORMA DIGITAL LES DIFERENTS OFERTES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

