
 
 
 
 

 
 
 

 

La Fundació Bertelsmann i el Gremi d’Instal·ladors AEMIFESA 

impulsen el Coordinador de tutors de Formació Professional 

Dual  

 Aquesta figura acompanyarà i facilitarà la gestió administrativa i el 

seguiment de l’alumnat d’FP Dual en petites i mitjanes empreses del 

Barcelonès Nord i el Baix Maresme 

  

 El programa pilot, vigent fins el juny del 2020, compta amb la participació 

de 18 empreses d’AEMIFESA i de l’Institut La Pineda (Badalona) 

 

Barcelona, 6 de maig de 2019 – En el marc de la Alianza para la Formación Profesional 

Dual, la Fundació Bertelsmann i el Gremi d’Instal·ladors AEMIFESA han impulsat un 

projecte pilot que té com a objectiu ajudar a les pimes i micropimes en la gestió dels 

seus projectes d’FP Dual. La iniciativa inclou, per primera vegada, la incorporació de la 

figura del Coordinador de tutors, que acompanyarà i facilitarà la gestió administrativa i 

el seguiment de l’alumnat en les empreses. Aquest programa estarà vigent fins el juny 

del 2020, i ja compta amb la participació de 18 empreses d’AEMIFESA i de l’Institut La 

Pineda, de Badalona. 

El projecte pilot ha determinat que el Coordinador de tutors actuï com a intermediari 

entre l’empresa, el centre de formació professional i l’estudiant. Entre les seves tasques, 

s’hi inclou la prospecció de les companyies i la seva validació mitjançant entrevistes, tot 

detallant les activitats que ha de dur a terme l’aprenent; l’entrevista amb el centre 

educatiu per fer una selecció prèvia dels candidats; l’elecció de l’aprenent conjuntament 

amb l’empresa i el centre; el seguiment setmanal amb l'empresa corresponent; el suport 

al tutor de l’empresa en l’avaluació trimestral de l’estudiant; la participació en la comissió 

anual de seguiment i, finalment, la decisió de la continuïtat de l’empresa com a entitat 

formadora. 

Antoni Ruiz, director gerent d’AEMIFESA ha destacat que “la tasca del tutor compartit 

i l’equip humà del Gremi són vitals per l’èxit del projecte. Totes les empreses 

involucrades estan molt satisfetes amb aquesta iniciativa pionera i així ens ho estan 



 
 
 
 

 
 
 

 
expressant”. A més, ha afegit que “també és rellevant per l’institut, ja que simplifica la 

feina a l’hora de cercar centres de treball per a cada alumne i, en el cas de les micro o 

petites empreses, la part administrativa es coordina d’una manera mes àgil, eficaç i 

efectiva de cara al seguiment durant tot l’any d’aprenentatge dels alumnes”. 

D’altra banda, en Guillem Salvans, Sènior Project Manager de la Fundació 

Bertelsmann, ha insistit que “per a una micropime, implantar l’FP Dual és molt complicat 

ja que no tenen un departament de Recursos Humans o de Formació com a tal i, per 

tant, han de repartir-se les tasques administratives i de gestió del projecte entre els pocs 

treballadors que tenen. Amb aquesta iniciativa busquem impulsar la figura del 

Coordinador de tutors i poder-la extrapolar a altres empreses que es trobin en aquesta 

situació”.  

En línia amb aquest projecte, recentment AEMIFESA ha acollit una jornada en la qual 

18 alumnes d’FP Dual dels cicles d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques, i 

d’Instal·lacions de telecomunicacions de l’Institut La Pineda s’han entrevistat amb les 

empreses seleccionades per tal de fer un primer contacte i conèixer les inquietuds dels 

estudiants i les necessitats de les companyies.  

Sobre la Alianza para la FP Dual 

La Alianza para la Formación Profesional Dual és una xarxa estatal formada per gairebé 

1.000 empreses, centres educatius i institucions compromeses amb el 

desenvolupament de la Formació Professional Dual a Espanya, impulsada per la 

Fundació Bertelsmann, conjuntament amb la Fundació Princesa de Girona, la CEOE y 

la Cambra de Comerç d’Espanya. 

L’Alianza és l’aposta per un nou sistema d’aprenentatge capaç de contribuir a l’accés 

dels joves al mercat laboral i a la disminució de l’elevat índex d’atur juvenil. La iniciativa 

pretén aglutinar les millors pràctiques i experiències que s’estan portant a terme en FP 

Dual per tal que conflueixin, es retroalimentin i s’estenguin a més empreses, centres 

educatius i institucions del país. www.alianzafpdual.es 

 

 

Sobre AEMIFESA 

http://www.alianzafpdual.es/


 
 
 
 

 
 
 

 
AEMIFESA FORMACIÓ, amb 63 anys d'història i prop de 400 empreses associades, 

porta a terme la seva activitat a l'edifici -CATT Gremi de Montigalà (Badalona), un centre 

de transferència tecnològica de 2.900 m2 dirigit a professionals del sector per al seu 

reciclatge permanent en el camp energètic, renovables i telecomunicacions a través de 

jornades tècniques i seminaris.  

Amb el suport de diferents institucions, partners i fabricants a la seva I+d, AEMIFESA 

disposa d'un centre de negocis amb empreses col·laboradores afins al sector (Exelade, 

TÜV Rheinland, Cobertis i Gabinet Jm2b), que aporten un valor afegit als usuaris.  

El Gremi és pioner a la zona del Barcelonès Nord i el Maresme, ja que compta amb 12 

aules i tallers, 4 estacions de recàrrega de vehicles elèctrics, 1 instal·lació de Geotèrmia 

amb 2 pous i 8 sondes de 85 metres de profunditat, 2 laboratoris de calderes amb més 

de 40 models en funcionament, 2 de aerotermia, 1 de cogeneració a Gas per terciari 

amb evacuació a xarxa de 5kw elèctrics, a més d'una terrassa de 1.000 metres amb 

panells solars tèrmics i fotovoltaics, entre altres equipaments. 

 

Contacte de premsa: 

Marc de Semir, Fundación Bertelsmann 
marc.desemir@fundacionbertelsmann.org 
Tel: 93 268 71 16 / 618 597 912 
 
Alba Màlaga, Kreab  
amalaga@kreab.es  
Tel: 93 418 53 87 
 
Núria Jiménez, Kreab 
njimenez@kreab.es  
Tel: 93 418 53 87 
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