L’IES I EL CENTRE SANITARI DEL SOLSONÈS SIGNEN UN CONVENI DE COL•LABORACIÓ
divendres, 3 d'octubre de 2008 10:34

Ahir dijous, dia 2 d’octubre, a l’Escola de Treball a Lleida, va tenir lloc l’acte de signatura dels
convenis que el Departament d’Educació té establerts amb totes les entitats i empreses
col·laboradores.

El president del Consell Comarcal del Solsonès, Sr. Marià Chaure, el vicepresident primer, Sr.
Albert Muntada, i la Directora de l’IES, Sra. Aranzazu Gómez, es van desplaçar a Lleida per
assistir a aquest acte per tal de formalitzar el conveni de col·laboració que el Departament
d’Educació i el Centre Sanitari del Solsonès, fundació pública comarcal, han establert
per a promoure la formació dels alumnes del cicle formatiu de formació professional específica
de grau mitjà de cures auxiliars d’infermeria i d’atenció sociosanitària .
Els alumnes d’aquests cicles formatius realitzen diferents crèdits teòrics a l’Institut i les classes
que comporten uns continguts més pràctics les reben a l’hospital. Hi van acompanyats d’un
professor tutor i tenen una professional formadora per part del Centre Sanitari,
la senyora Ramona Cairó.

Aquest conveni de col·laboració afavoreix ambdues parts. Es tracta d’una optimització dels
recursos, alhora que representa, per als estudiants de l’IES “Francesc Ribalta”, un apropament
real al món professional, tot seguint les noves tendències
dels cicles
formatius: realitzar
l
a part pràctica del currículum in situ, a les mateixes empreses, a més de la formació en centres
de treball que ja preveu cada cicle formatiu. Pel que fa al Centre Sanitari, aquest acord dóna
resposta a la necessitat de disposar de professionals formats en diversos perfils professionals
en l’àmbit sociosanitari i també posa a disposició dels
treballadors que ho necessitin una formació permanent reglada, amb una organització horària
adient. Aquest conveni, que s’ha signat per al present curs 2008-09, desitgem que sigui molt
profitós per a tots i que tingui continuïtat al llarg dels propers cursos.
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