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4.1 EL MODEL Q-PLACEMENTS
El model Q-Placements està dissenyat per garantir que els beneficiaris de la mobilitat
satisfacin les seves expectatives, a més de respondre a les demandes qualitatives dels
diversos agents, organitzacions coordinadores, centres de FP Inicial, empreses d’acollida i
alumnat de FP Inicial dels països d’origen i destinació:
¾ És un model en què les empreses, l’alumnat de FP Inicial i els centres de FP Inicial
poden participar fàcilment en la formació internacional en centres de treball.
¾ Estableix procediments per a cada activitat entre els agents.
¾ Estableix responsabilitats mínimes per a cada agent.
¾ Estableix procediments per a cada fase de la mobilitat, d’acord amb els seus objectius.
¾ Presenta diferents mètodes de seguiment i avaluació.
Aquest model pretén arribar a ser un sistema de garantia de qualitat i un punt de referència
que permetrà posar en pràctica la formació internacional en centres de treball en les millors
condicions. Aquestes condicions i requisits s’estableixen en el model Q-placements, a fi de
facilitar l’experiència de formació internacional en centres de treball per als centres de FP
Inicial, l’alumnat de FP Inicial i les empreses, independentment del lloc on tinguin lloc les
pràctiques, i en les mateixes condicions que el seu propi sistema educatiu.
La clau d’aquest model és el paper de les organitzacions coordinadores, tant al país d’origen
com al de destinació, atès que totes dues són més properes a la realitat del món educatiu, i
també la del món empresarial, als seus països respectius.
En el model Q-Placements, les organitzacions coordinadores fan de fil conductor
en el desenvolupament del conjunt de l’experiència de formació en centres de
treball, mitjançant el control, l’avaluació i el seguiment continus.

Al mateix temps, cada organització coordinadora dels països d’origen i destinació aporta
diferents avantatges i beneficis per al nostre model, que són els següents:
L’organització coordinadora del país d’origen exerceix de punt local al país d’origen i
facilita la coordinació de pràctiques internacionals, per les raons següents:
¾ Parla el mateix idioma i té la mateixa cultura que els centres de FP Inicial d’origen.
¾ Té proximitat geogràfica amb els centres de FP Inicial d’origen.
¾ Proporciona coordinació de pràctiques internacionals per als centre de FP Inicial, atès
que normalment els centres no disposen de personal suficient per fer el seguiment i la
gestió adequats d’aquestes pràctiques.
¾ Recull les sol·licituds d’alumnat de FP Inicial dels centres de FP Inicial i les gestiona
eficaçment.
¾ És l’únic interlocutor entre l’organització coordinadora del país de destinació i el centre
de FP Inicial, amb la qual cosa s’estableix un canal de comunicació clar.
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L’organització coordinadora del país de destinació exerceix de punt local al país de
destinació i facilita la coordinació de pràctiques internacionals, per les raons següents:
¾ Parla el mateix idioma i té la mateixa cultura que l’empresa d’acollida.
¾ Té proximitat geogràfica amb l’empresa d’acollida, de manera que és el principal
contacte de l’estudiant de FP Inicial durant la formació en centres de treball.
¾ Coneix la cultura del país de les pràctiques.
¾ Recull l’oferta de possibles empreses d’acollida i facilita la correspondència adequada
del perfil d’un estudiant amb una empresa d’acollida determinada.
¾ És l’únic interlocutor entre l’organització coordinadora del país d’origen i l’empresa
d’acollida, amb la qual cosa s’estableix un canal de comunicació clar.

Per a una millor comprensió del model Q-Placements, tots els agents necessaris, i també els
opcionals, s’identifiquen i defineixen juntament amb el seus perfils, requisits mínims, funcions
i responsabilitats en l’apartat següent (5).
A més a més, com a material de suport al manual, hi ha guies d’usuari i documents per
informar cada agent individualment i amb claredat sobre els passos i procediments que ha de
fer per assolir una experiència òptima de formació internacional en centres de treball.
Trobareu aquestes guies d’usuari a la pàgina web de Q-Placements:
http://www.q-placements.eu/
Guies d’usuari:
¾
¾
¾
¾
¾

Estudiant de FP Inicial;
Centre de FP Inicial / tutor del centre educatiu;
Organització coordinadora del país d’origen;
Organització coordinadora del país de destinació;
Empresa d’acollida / tutor d’empresa.
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4.2. IDENTIFICACIÓ I DEFINICIÓ DELS DIFERENTS AGENTS

.
.
.
.

.
.
.
.

Organització
coordinadora
(país d’origen)

Centres de FP
In ic ia l
Tutors del
centre educatiu
Estudiants de
F P In ic ia l

Organització
coordinadora
(país de
destinació)

Empreses
d ’a c o llid a
Tutors
d’empresa

Procediments
Papers
Requisits

4.2.1. Agents necessaris25:

El model Q-Placements ha definit un nombre mínim d’agents necessaris per garantir la qualitat al
llarg de tot el procés de formació internacional en centres de treball. Els diversos agents han de
ser professionals amb experiència, perquè la formació internacional en centres de treball valgui la
pena.

25

En aquest apartat, establim els agebts requerits, juntament amb les seves tasques i requisits mínims. Pot ser que un agent
faci més d’una tasca.
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ESTUDIANT DE FP INICIAL O PERSONA EN PRÀCTIQUES: Persona que assisteix
a cursos de FP Inicial o s’ha graduat en un centre de FP Inicial fa menys d’un any.

CENTRE DE FP INICIAL: Centre de FP Inicial situat al país d’origen, al qual els
estudiants en pràctiques assisteixen a cursos de formació professional i que genera la
demanda de formació internacional en centres de treball.

TUTOR DEL CENTRE EDUCATIU: Professor del centre de FP Inicial que coordina les
pràctiques en empreses per als seus estudiants.

ORGANITZACIÓ COORDINADORA DEL PAÍS D’ORIGEN: Institució que aglutina la
demanda de formació internacional en centres de treball en empreses en el país
d’origen.

ORGANITZACIÓ COORDINADORA DEL PAÍS DE DESTINACIÓ: Institució que
aglutina l’oferta d’empreses d’acollida del país de destinació. Rep la demanda de
pràctiques internacionals de l’organització coordinadora en el país d’origen.

EMPRESA D’ACOLLIDA: Empresa
internacional en centres de treball.

on

l’estudiant

realitza

la

seva

formació

TUTOR D’EMPRESA: La persona designada per l’empresa per a orientar, formar i
avaluar a l’estudiant durant el període de realització de la formació en centres de
treball en l’empresa d’acollida.

4.2.2. Agents opcionals:
¾ ORGANITZACIÓ DE SUPORT: Institució del país d’origen que dóna suport logístic i/o
financer a l’experiència de mobilitat internacional.
¾ CENTRE DE FORMACIÓ PROFESIONAL DEL PAÍS DE DESTINACIÓ: Centre de FP
Inicial que es troba en el país de destinació i que podria col·laborar en la mobilitat
internacional.

32

