Tens dificultats per trobar joves formats per treballar a la teva empresa?
Són joves engrescats i enamorats del sector tèxtil que tenen ganes d’innovar?
Hem d’anar tots a la una!!! Posem fil a l’agulla!
A l'institut de Terrassa tenim un equip de professorat jove i entusiasta del tèxtil
disposat a posar el seu granet de sorra.
Volem donar al sector un gruix de treballadors il·lusionats i implicats que puguin
aportar a l’empresa un plus, però necessitem que les empreses del sector també
us involucreu!
Sí! I com podem ajudar?
Acollint alumnat a les vostres empreses, encara que ara per ara, no necessiteu a
ningú, amb la finalitat de que els alumnes tinguin una experiència positiva del
tèxtil, que els motivi i que faci que s’ho expliquin entre ells!
Perquè he d’acollir alumnat si no tinc necessitat d’agafar treballadors?
Perquè si anem fent un gruix de possibles treballadors formats a les vostres
empreses el dia que els necessiteu, sabreu que n’hi ha i tindreu a qui recórrer!
I què passa si me’l pren una altre empresa després d’haver-lo format
jo?
Si com a sector, tothom s’implica en aquest acolliment de joves, i els anem
llençant al món laboral, tu també et podràs beneficiar d’un alumne format per
una altre empresa!
Quin avantatge tinc si agafo alumnat de l’Institut de Terrassa?
Si agafeu alumnat de l’Institut teniu els següents avantatges:
- Són joves que estan rebent una formació tèxtil, de qualitat, a nivell
general.
- Han mostrat un interès pel sector a diferència d’altres joves que pots
trobar, que venen a parar al sector com podrien estar a un supermercat.
- El professorat que gestiona les pràctiques conjuntament amb l’equip
docent fa un cribratge de l’alumnat, de manera que van a les empreses
l’alumnat que s’ho mereix.
- Qualsevol incidència que hi hagi, el professorat que gestiona les
pràctiques parla amb l’alumnat per resoldre-la, de manera que també us
descarrega responsabilitats a vosaltres.
- El professorat de l'Institut va fent seguiment de les pràctiques, no perdeu
mai el contacte.

-

Tenim tipologies d’acords i beques salaris, que es poden rescindir en
qualsevol moment sense cap penalització per l’empresa.

Com el puc acollir alumnat?
Tenim 2 tipus de pràctiques:
FCT:

350h FCT

Dual:

100h FCT

900h en beca salari

FCT (Formació en Centres de Treball):
- Durada: 350h (A 4h/dia solen ser uns 4 mesos)
- Horari: A convenir (normalment es fan 4h/dia als matins)
- Cost: Són pràctiques no remunerades
- Assegurances: Van a càrrec de l’Institut de Terrassa
- Tipus de contracte: Acord formatiu (Ho gestiona l’Institut de Terrassa)
FP dual (100h FCT + 900h de dual)
- Durada: 900h (un curs escolar)
- Horari: A convenir (normalment es fan 26h/setmanals)
- Cost: aprox. 3,5€/h (s’ha de donar d’alta de la SS però està bonificada)
- Alumnat de GM: 50% SMI per la jornada sencera
- Alumnat de GS: 1a meitat 60% SMI per la jornada sencera + 2a
meitat 70% SMI per la jornada sencera
- Assegurances: Van a càrrec de l’empresa
- Tipus de contracte: Beca Salari (Ho gestiona l’empresa)
Com decideixo quina metodologia faig servir?
Penseu que l’alumnat al principi se l’ha de formar, però a curt termini sense ser
un treballador més, va donant un cop de mà a l’empresa, amb tasques senzilles.
FCT (Formació en Centres de Treball):
Són pràctiques curtes, i no remunerades, l’únic cost és la inversió en temps de
formació que feu vosaltres, per això és recomanable si estàs en alguna de les
següents situacions:
- Si no necessites contractar a ningú.
- Si no tens suficient feina com per pagar la compensació econòmica.
- Si no tens previst quedar-te l’alumne de forma immediata.
- Si les tasques són fàcils d’aprendre i et va bé que passin un parell
d’alumnes al curs.

-

Si l’únic que vols és conèixer jovent, per tenir una visió general.

FP dual (100h FCT + 900h de dual)
Són pràctiques amb un cost baix, però de més llarga durada, i et poden
interessar en les següents situacions:
-

Si tens previst contractar algú a curt termini.
Si teniu prou feina com per compensar econòmicament a l’alumnat.
Si les tasques que han de realitzar són suficientment complexes com per
necessitar 9 mesos, perquè l’alumnat no faci més nosa que servei.
Si em puc permetre ajudar econòmicament a l’alumnat en les pràctiques,
encara que ara per ara no m’interessi quedar-me’l.

