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Educació. Les inscripcions per als diversos cursos es fan per internet de l’1 de juny a l’1 de setembre

Convocades 289 beques dins
l’oferta formativa de Planeta
Formació professional,
universitària, de l’escola
de negocis i reciclatge
per a veïns i professors
Grupo Planeta preveu obrir el seu
centre formatiu a l’edifici dels antics
jutjats de L’Hospitalet per al curs
2017-2018. El conveni signat amb
l’Ajuntament com a adjudicatari de
l’equipament –actualment en procés d’adequació– inclou la dotació
de les 289 beques que ha aprovat
l’Ajuntament.
Les beques són de dos tipus:
189 municipals, que subvencionen
la plaça al 100%, i 100 de responsabilitat social de Planeta Formació
i Universitats de L’Hospitalet, que
cobreixen el 50% del cost.
Els ajuts municipals s’adrecen a
residents a la ciutat majors de 16
anys que s’hagin inscrit en alguns
dels cursos de l’oferta formativa
de Planeta Formació i Universitats
i també al professorat de formació
professional que imparteix classes
als centres de L’Hospitalet. Les
beques de responsabilitat social
s’adrecen preferentment als resi-
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dents majors de 16 anys.
Tant unes beques com les altres
tenen quatre modalitats: per cobrir
les despeses de formació professional i contínua; per cobrir despeses
de cursos universitaris, postgraus
o màsters; per cobrir despeses
de cursos de reciclatge per a professorat, i per cobrir despeses de

cursos de l’escola de negocis. Els
criteris i barems per atorgar les
beques es faran públics en cada
convocatòria en la plataforma d’internet oberta al web municipal, on
les sol·lictuds es podran fer de l’1
de juny a l’1 de setembre.
Planeta és l’adjudicatari per 25
anys, amb pròrroga màxima per cinc

anys més, de l’edifici dels antics jutjats. Està invertint set milions d’euros
per rehabilitar l’equipament, centrat en el projecte iFP, que vincula
les necessitats formatives amb el
món de l’empresa. y
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Inscripcions: beques.l-h.cat/ca
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Cicles

Preinscripció
oberta per a
la formació
professional
2017-2018
El 16 de maig s’obre la preinscripció
per als cicles de formació professional del curs 2017-2018. Coincidint
amb aquesta data, la ciutat ha organitzat la quarta edició de la Setmana
de la Formació Professional a L’Hospitalet, amb la participació de l’Ajuntament, els centres educatius, el
món empresarial i els agents socials.
En els darrers vuits anys, l’alumnat d’FP ha augmentat a la ciutat en
1.000 persones, fet que coincideix
amb l’adaptació d’aquesta formació
a les necessitats de les empreses.
A L’Hospitalet, aquest curs s’han
impartit 63 especialitats d’FP inicial
corresponents a 18 famílies, dos
cicles de grau mitjà i 10 de grau
superior de formació dual, a més
de 78 especialitats de certificats de
professionalitat homologades per a
l’ocupació.
Durant la Setmana es va presentar la Guia de la Formació Professional per al pròxim curs i Ramon
Paredes, vicepresident de Relacions
Governamentals i Institucionals de
SEAT, va pronunciar una conferència sobre l’FP com a millor opció per
a l’empresa. y

