
Nota de Premsa 

AEMIFESA aposta per l’FP Dual i impulsa un nou projecte en el 

sector de les Instal·lacions Energètiques 

 

Badalona, 16 d’octubre de 2018 – Davant d’una demanda constant de professionals 

del sector de les Instal·lacions Energètiques i Fluids, juntament amb les xifres de joves 

menors de 25 anys que ni estudien ni treballen i amb una gran manca de vocació cap 

aquest ofici, AEMIFESA – Gremi d’Instal·ladors del Barcelonès i Baix Maresme, 

coordinat amb l’IES La Pineda de Badalona, ha posat en marxa aquest any 2018 un 

projecte de Formació Professional Dual per tal de captar aprenents a les famílies 

d’Electricitat, Electrònica i Telecomunicacions.  

Els cicles s’han iniciat aquest mes de setembre amb un total de 57 alumnes, 31 al 

CGM en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques i 26 al CGM en Instal·lacions de 

Telecomunicacions, els quals realitzaran la formació integra al centre educatiu durant 

tot aquest primer curs. No serà fins el següent curs 2019-2020 quan els alumnes es 

formin a les empreses del gremi un total de 3 dies a la setmana amb jornades de 8 

hores al dia. Els 2 dies restants, els aprenents rebran la formació entre el centre 

educatiu i l’Escola Gremial AEMIFESA, al Edifici CATT Gremi, ja que des aquesta 

disposa de laboratoris i tallers molt especialitzats amb tecnologies avançades sobre 

les matèries que s’impartiran.  

Des d’AEMIFESA es coordinarà tota la formació pràctica amb els tutors i es farà el 

seguiment i suport per recolzar a les petites i mitjanes empreses que decideixin acollir 

aprenents.  

El passat mes de juliol, AEMIFESA es va adherir a la “Alianza para la Formación 

Profesional” Dual per tal d’encetar aquesta col·laboració pionera a Catalunya en el 

sector de les Instal·lacions. En paraules del seu President, Eric Martí, “hem d’apropar 

l’FP Dual a les Pimes que fins ara han quedat al marge de l’oportunitat que suposa 

aquest model a l’hora de formar a nous estudiants dins les mateixes empreses, i 

d’aquesta manera fomentar la figura de l’aprenent, que permeti incorporar en un futur 

nous instal·ladors a les nostres empreses”. 

Sobre AEMIFESA: 

AEMIFESA-CATT Gremi amb 62 anys d’història  i prop de 400 empreses associades 

duu a terme la seva activitat a Montigalá (Badalona) amb un centre de transferència 

tecnològica de 2.900 m2 dirigida als professionals del sector per al seu reciclatge 



permanent en camps com l'energètic, renovables o en les telecomunicacions, a través 

de jornades tècniques i seminaris, amb el suport de diferents institucions així com 

partners i fabricants que realitzen R + D, disposa d'un centre de negocis amb 

empreses col·laboradores afins al sector com Exelade, TÜV Rheinland, Cobertis i 

Gabinet Jm2b que aporten un valor afegit als usuaris. Pioner a la zona amb la 

implantació de 4 estacions de recàrrega de vehicles elèctrics per formació. Disposa 

d'una instal·lació de Geotèrmia amb 2 pous i 8 sondes de 85 metres de profunditat, 

així com dos laboratoris de calderes amb més de 40 models en funcionament, 

Aerotèrmia, destacant una de cogeneració a Gas per terciari amb evacuació a xarxa 

de 5kw elèctrics. A més d'una coberta de terrassa de 1.000 metres amb panells solars 

tèrmics i fotovoltaics, entre altres equipaments. 

 

Per a més informació: 

AEMIFESA 

info@aemifesa.org 

www.aemifesa.org 

 


