Què oferim?
Alumnat format per a dur a terme pràctiques
professionals, amb suport i acompanyament puntual i
continu
Una sensibilització empresarial en la responsabilitat social
corporativa
QUI SOM?
• Uns estudis de Formació Professional.
• L’IFE d’Auxiliar en vendes i atenció al públic, està destinat a
persones amb necessitats educatives específiques.
• El seu objectiu és donar a aquests joves una formació professional
reglada.
QUÈ FEM?

La Formació
en Centres de
Treball (FCT)
Pràctiques als IFE!
IFE
Itineraris
Formatius
Específics

• Formar-nos
nos professionalment per poder exercir d’auxiliar en
vendes i atenció al públic.
• Facilitar l’aprenentatge i els coneixements per tal d’accedir al
mercat laboral.
• Fomentar l’autonomia personal i social.
QUÈ OFERIM?
• Joves formats amb el certificat de professionalitat COMT0211
d’Activitats auxiliars de comerç emès per l’administració laboral.
• Joves amb una acreditació de les competències professionals
assolides.
........................................................................................

Si estàs interessat/ada, t’has de posar en contacte amb:
Eduard Herrera Mir
Director dels Itineraris Formatius Específics (IFE)
Telèfon: 93.285.99.77
Mail: eherrera@acidh.org

IFE d’auxiliar en vendes i atenció al públic
púb

QUÈ ÉS L’FCT
• Són pràctiques formatives no laborals a les empreses,
que fa l’alumnat d’itineraris formatius específics en
centres de treball, mitjançant un acord de col·laboració
que subscriuen el centre docent i l’empresa.

QUINA DURADA TÉ?
• L’FCT té una durada de 385 hores que es realitzen en el
quart curs, en règim d’alternança amb la formació a
l’escola
• El curs està organitzat perquè l’alumnat dediqui 3 dies
escolars a la realització de les pràctiques.

QUÈ COMPORTEN LES PRÀCTIQUES PER A
L’ALUMNAT?
• El coneixement del món laboral i de l’empresa.
• La compleció de la seva formació professional, per
capacitar-se per a la seva incorporació al món laboral.
• L’obtenció d’una formació adaptada a llocs de treball
específics.
• L’acostament a la cultura de l’empresa.
• L’experiència en el món laboral com a pas previ a la seva
primera ocupació.
• L’inici del seu historial professional acreditat.

QUÈ OFEREIXEN LES PRÀCTIQUES A
L’EMPRESA?
• Captar futur personal qualificat.
• Col·laborar en la formació dels aprenents.
• Oferir l’accés dels joves estudiants a la seva primera
ocupació.
• Relacionar-se amb els centres docents.
• No implica serveis retribuïts ni vinculació laboral.

Inclusió laboral a l’empresa ordinària per a joves
amb necessitats específiques: avantatges per a
les empreses
1. PRÀCTIQUES LABORALS
• Persones
productives
amb
capacitat
d’implicació, esforç, constància i superació
• Elevada motivació i predisposició per a realitzar
una feina que respongui a les seves capacitats.
• Imatge i responsabilitat social corporativa.

2. CONTRACTACIÓ
• Facilita l’acompliment de la Llei 13/1982 (LISMI),
que obliga a les empreses de més de 50
treballadors fixos a tenir contractats un 2% de
treballadors amb discapacitat.
• Diversos beneficis mitjançant incentius fiscals i
econòmics.

