El Consorci d'Educació de Barcelona aposta per la FP en
el Saló de l'Ensenyament on mostrarà la seva oferta
formativa


La inserció laboral dels graduats d'FP segueix augmentant i se situa ja
en el 51,6% i en els graduats en Cicle Formatiu Grau
Superior (CFGS) puja fins el 59,6%.



Aquest augment és encara més gran quan parlem dels graduats en
FP Dual, on un 73,17% dels alumnes ja treballen.



Hi haurà dos estands del Consorci: un dedicat a l'FP i els ensenyaments
artístics, i un altre de les Escoles Oficials d'Idiomes (EOI).



En total hi participaran 110 professors i 418 alumnes dels diferents cicles
formatius que es poden cursar a la ciutat, que mostraran l'oferta per al curs
2018-2019.

Barcelona | 14.03.2018

Un any més el Consorci d'Educació mostra l'oferta formativa de la Formació Professional
de Barcelona, amb tots els cicles formatius inclosos els artístics i les Escoles Oficials
d'Idiomes (EOI) durant el Saló de l'Ensenyament, que des d'aquest dimecres i fins
diumenge, té lloc a la Fira de Barcelona.
La inserció laboral dels graduats en FP manté un creixement constant en els darrers anys
tal i com demostra l'Estudi d'inserció laboral de les persones graduades del
ensenyaments professionals 2017 de la Generalitat de Catalunya i el Consell General de
Cambres de Catalunya.
L'estudi analitza l'evolució des del 2010 fins els 2017, amb uns primers anys amb
tendència negativa i un canvi cap a l'augment de la inserció des del 2013. Unes xifres
que parlen per sí soles a la ciutat de Barcelona:


La xifra més significativa és la dels graduats en FP Dual, que tenen una inserció
del 73,17 %, i gairebé el 25% d'ells ho fa a l'empresa on ha cursat les pràctiques.



Entre els graduats en Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) el 59,6 %
treballa un cop finalitzats els seus estudis, xifra que suposa un 16% més respecte
el 2013, any que va començar la tendència positiva.
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En el cas dels graduats en Cicles Formatius de Grau Mig (CFGM) el 40%
treballa, quan al 2013 el percentatge era del 29,5%.



Pel que fa als graduats en FP, aquesta dada s'incrementa en un 12,3% respecte
el 2013, arribant al 51,6% d'inserció laboral.

L'estand de l'FP i de les EOI
Amb el lema 'A l'FP, anem per feina' l'estand de l'FP (332) està situat en el pavelló 2, al
carrer C en el nivell 0. Enguany duplica l'espai respecte l'anterior i integra també el dels
estudis artístics com a novetat. Es divideix en diferents zones: una fixa amb un escenari i
material sanitari; un taller; un espai 4.0 i un d'artístic.
En aquest estand hi participen 110 professors i 418 alumnes que seran els encarregats
de mostrar totes les activitats programades dels diferents estudis. Els estudiants de
CFGM donaran informació als assistents a través de tablets i tothom que vulgui, podrà
seguir les diferents activitats a través de l'emissió en streaming. Tot perquè la FP es
conegui i es pugui veure de primera mà totes les activitats i pràctiques que es duen a
terme.
Les sis Escoles Oficials d’Idiomes de la ciutat estaran presents a l'estand 121 ubicat al
pavelló 2 del carrer A en el nivell 0. Les persones que s’acostin podran informar-se sobre
els cursos i llengües que s’ofereixen, a més de contestar una enquesta que els donarà la
possibilitat de guanyar un curs d’estiu a una de les EOI.

MÉS INFORMACIÓ
Podeu consultar més informació sobre els estands del Consorci d'Educació a:
http://www.edubcn.cat/ca/agenda/detall?50390
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