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1. OFERTA FORMATIVA A LA RIBERA DE XÚQUER 

 

El dret a l’educació ha de ser entès com el dret a adquirir formació en qualsevol etapa 

de la vida, i això inclou tant l’educació en els primers anys de vida, l’accés a l’educació 

postobligatòria i la formació permanent. 

Els àmbits d’actuació que han de ser prioritaris a l’hora de garantir el compliment efectiu 

del dret a l’educació són; la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’escolarització, la lluita 

contra la segregació escolar, les polítiques de lluita contra el fracàs escolar i 

l’abandonament educatiu prematur, el dret a l’atenció de la diversitat educativa i el 

foment de la formació al llarg de la vida. A la nostra comarca trobem algunes situacions 

en l’àmbit de la formació que en alguns casos poden assemblar-se a les de la resta del 

territori: 

No hi ha igualtat d'oportunitats en l’accés a l’escolarització (manca de gratuïtat real, 

discriminació d’alguns centres a determinat alumnat per raó socioeconómica o cultural, 

etc). 

Ha augmentat la segregació escolar sense que, amb poques excepcions, s’hage n activat 

polítiques educatives per pal·liar-ho. 

Les xifres de fracàs escolar i abandonament educatiu prematur continuen estant molt 

per sobre de la mitjana de la UE i lluny dels objectius de l’estratègia Europa 2020.  

El reconeixement a la diversitat s’ha de traduir en les polítiques necessàries que 

n’asseguren l’atenció. Les mancances en l’atenció de la diversitat educativa són tant de 

recursos econòmics com humans. Caldria potenciar i millorar els dispositius d’acollida 

de la població no autóctona i incrementar bastant la dotació de personal especialitzat 

per atendre els xiquets i les xiquetes amb necessitats educatives especials. 

Cal potenciar la formació al llarg de la vida. Les necessitats formatives de la societat 

actual trenquen completament la identificació entre educació i una determinada etapa 

del cicle vital.  
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Hem de garantir el dret a l’educació de col·lectius que, per les seues característiques, 

requereixen una atenció educativa específica (xiquets i xiquetes amb necessitats 

educatives especials, joves que no estudien ni treballen, alumnat en situació d’alt risc 

social, etc). Assegurar i ampliar les possibilitats educatives dels col·lectius més 

desfavorits del sistema social és  una tasca que no pot esperar si volem viure en una 

societat més justa. 

A la nostra comarca, l’arribada de l'alumnat d’origen immigrat ha generat processos de 

segregació per diversos motius: la seva concentració residencial, la tendència a 

l’agrupament en escoles amb presència dels seus homòlegs i l’efecte fugida que ha 

generat en famílies autòctones cap a escoles amb menys presència d’alumnat estranger. 

Aquesta segregació també és explicable per la determinació amb la qual les classes 

mitjanes cerquen en l’educació processos de diferenciació i distinció social. 

Malauradament la segregació escolar és un fenomen que s’ha consolidat en alguns 

municipis de la Ribera de Xúquer, on les famílies autòctones han produït un efecte fugida 

de les escoles públiques cap a escoles concertades amb menys presència d’alumnat 

estranger. Encara que trobem escoles (moltes vegades en xicotets municipis) on hi ha 

una integració plena de la població immigrant. 

Hi ha un escenari de diferències socials en el qual independentment de les seues 

capacitats individuals, no tots els xiquets i les xiquetes poden gaudir de les mateixes 

oportunitats. La manca de correcció d’aquestes diferències implica una vulneració del 

dret a la igualtat d’oportunitats educatives. 

L’escolarització obligatòria és una condició necessària, però no suficient, per garantir 

una trajectòria social i laboral d’èxit.  

El dret a l’educació és també l’accés a l’escolarització en nivells educatius més enllà de 

l’ensenyament obligatori. Els problemes d’accés als estudis postobligatoris s’agreugen 

pels dèficits d’oferta de formació professional, que encara és qualitativa i 

quantitativament deficient a la Ribera de Xúquer.  
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La formació professional és l’itinerari formatiu preferent entre els grups d’origen social 

desafavorit i per tant és un sector educatiu estratègic per a la disminució de 

l’abandonament escolar prematur. 

La Ribera de Xúquer presenta una elevada taxa d’abandonament educatiu prematur que 

afegit a la manca d’ocupació ha fet augmentar la quantitat de joves que ni estudien ni 

treballen.  

D’altra banda, els canvis accelerats en els processos productius, en l’organització del 

treball i en les habilitats professionals converteixen ràpidament els coneixements 

acumulats en obsolets i obliguen a cercar vies de formació permanent. 

Caldria per tant, repensar els sistemes educatius de manera flexible, obrint-los a 

entrades i eixides al llarg de la vida laboral.  

A la Ribera de Xúquer seria convenient dissenyar i crear un observatori de formació de 

les qualificacions professionals que identifica de manera permanent la nostra realitat 

laboral des del punt de vista de l'empresa: l'entorn del treball i el lloc de treball vinculats 

a la competitivitat des de la millora de la competència individual i del grup.  

L'Observatori de formació ha de promoure un model basat en l'observació en xarxa, més 

científic, més eficient, més àgil, més pròxim a l'empresa i la innovació, a l'aplicació de 

nous mitjans de producció, a l'organització de la producció i els serveis, i als canvis que 

requereix la demanda de productes i serveis.  

A la nostra comarca, fan falta més centres de formació professional i augmentar la 

col·laboració amb les empreses, a més de potenciar en la formació professional l’estímul 

a la innovació i a la iniciativa emprenedora que són qüestions absolutament 

abandonades.  

La formació professional ha de ser un instrument útil per al desenvolupament econòmic 

i social i per això depèn dels programes formatius, de l'equipament i l’organització dels 

centres, de la selecció i formació del professorat i de la connexió amb la realitat 

productiva. 
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Tal i com s’observa al Labora Servei Valencià d’Ocupació i Formació, el grup majoritari 

de desocupats, a la Ribera de Xúquer, pertany a aquelles persones sense el títol 

d’Educació Secundaria Obligatoria o Graduat Escolar, que a més s’ha vist agreujat amb 

la pandèmia de la COVID-19. Per contra les persones amb titulacions d’especialitat i 

cicles formatius de graus superiors són les menys afectades. 

 

LLEGENDA NIVELL FORMATIU 

11 - Estudis primaris incomplets 

12 - Estudis primaris complets 

21 - Programes per a la formació i inserció laboral. No precisen titulació acadèmica de 1a etapa de secundària (més de 300 hores) 

22 - Primera etapa d’educació secundària sense títol de Graduat Escolar o equivalent 

23 - Primera etapa d'educació secundària amb títol de graduat escolar o equivalent  

31 - Programes per a la formació i inserció laboral que precisen d’una titulació d’estudis secundaris de primera etapa per a la seua 

realització (més de 300 hores) 

32 - Ensenyaments de batxillerat 

33 - Ensenyaments de Grau Mitjà específic, arts plàstiques i disseny i esportives 

34 - Ensenyaments de grau mitjà de música i dansa 

41 - Ensenyaments per a la formació i inserció laboral que precisen de titulació d’estudis secundaris de 2a etapa per a la seua 

realització (més de 300 hores).  

51 - Ensenyaments de grau superior de formació professional específica i equivalents, arts plàstiques i disseny i esportives. 

52 - Títols propis de les universitats i altres ensenyaments que precisen del títol de batxillerat (2 i més anys) 

53 - Ensenyaments per a la formació i inserció laboral que precisen d’una formació professional de grau superior per a la seua 

realització (més de 300 hores) 

54 - Ensenyances universitàries de primer cicles i equivalents o persones que han aprovat 3 cursos complets d’una llicenciatura o 

crèdits equivalents (diplomats)  

55 - Ensenyances universitàries de 1er i 2on cicle i equivalents (llicenciats) 

56 - Estudis oficials d’especialització professional. 

59 - Ensenyances universitàries de grau 

60 - Ensenyances universitàries oficials de màster 

61 - Doctor universitàri. 

80 - Sense estudis 
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1.1. Cicles formatius 

Pel que fa a la formació reglada superior, a la Ribera de Xúquer no hi ha cap centre 

d'extensió universitària, però sí que s’ofereixen Cicles Formatius de grau bàsic, mitjà i 

superior a 20 municipis de la comarca.  

Les famílies professionals més ofertades són les d’administració i gestió, electricitat i 

electrònica, informàtica i comunicacions, i instal.lació i manteniment. Els pobles amb 

més oferta són els que compten amb més població, com ara Alzira, Sueca, Algemesí i 

Carlet; destacar també l’oferta especialitzada en fabricació mecànica al centre privat de 

la Ford, a Almussafes. 

A la Ribera de Xúquer els centres són majoritàriament públics en modalitat presencial. 

L’FP Dual tot i estar present és escassa, caldria doncs fer un replantejament per tal de 

vincular encara més el teixit empresarial a la formació i estudiar en quines famílies 

professionals realment és profitosa aquesta modalitat. 

D’altra banda, és interessant destacar la baixa oferta en les famílies professionals agrària 

i d’hostaleria i turisme, doncs són els dos sectors que caracteritzen l’activitat econòmica 

de la comarca. L’oferta de la rama agrària és major que a la resta de la Comunitat 

Valenciana però és una formació de nivell bàsic majoritàriament; família professional 

que caldria reforçar si es pretén donar valor al sector agroalimentari. 

Un altre fet que caldria subsanar és la ubicació de la formació. En primer lloc, cal garantir 

l’accés als centres formatius a totes les poblacions, a través d’una xarxa de transport 

públic eficient; però també és important assegurar la permanència dels estudiants al 

territori, és a dir facilitar l’accés a formació professional específica en aquelles activitats 

econòmiques pròpies. 

(Veure Annex 1) 

Certificats de professionalitat 

Els certificats de professionalitat i la formació per a l’ocupació que es gestionen des de 

Labora Servei Valencià d’Ocupació i Formació, complementen la Formació Professional 

en quan a l’adequació de la formació a les activitats econòmiques principals de la 

comarca. 

Tot i que a la Ribera de Xúquer hi ha 17 poblacions que tenen homologades aules per a 

impartir més de 168 especialitats d’aquesta modalitat de formació, tant sols s’han 

subvencionat 32 certificats de professionalitat i 4 mòduls transversals al 2020; al 2019 

es van subvencionar 3 tallers d’ocupació i 1 projecte del programa ET FORMEM.  

Tal i com passa amb els cicles formatius, tot i haver poblacions menudes que 

imparteixen alguna especialitat i les competències bàsiques d’accés als certificats de 
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professionalitat, el gros d’aules homologades, així com les subvencions concedides són 

a les localitats amb major població o a les mancomunitats. 

(Veure Annex 2) 

1.2. Formació contínua 

Les empreses que ofereixen formació als seus treballadors són, generalment, les més 

grans o aquelles que per la seua idiosincrasia necessiten estar contínuament 

actualitzades. 

En l’actualitat la formació continua està gestionada per la pròpia empresa i és de 

caràcter especialitzat segons el sector de la mateixa: 

 Gestió de processos 

 PRL/ Seguretat 

 Qualitat 

 Mateniment industrial 

 Manipulació d’aliments 

 Prevenció de riscos laborals 

 Carretillers 

 Soldadura 

 Ofimàtica 

 Idiomes 

 Normativa IFS 

2. PROCÉS PARTICIPATIU DE FORMACIÓ 

Una vegada analitzada l’oferta formativa actual de la Ribera de Xúquer, i per tal 

d’elaborar un balanç formatiu que ens indicarà quines són les necessitats formatives del 

mercat laboral, s’ha dut a terme un procés participatiu per a extreure informació més 

qualitativa, que ha constat de tres fases (enquestes, entrevistes i focus groups) en el que 

han participat els diferents agents socials i econòmics de la comarca (polítics, 

associacions empresarials i de participació social, sindicats, professorat de formació per 

a l’ocupació, cooperatives agrícoles, federacions de cooperatives, empreses privades del 

sector agroalimentari, turístic, comerç..., AODL i tècnics de turisme). 
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2.1. Primera fase: enquestes 

 

En aquesta fase s’han elaborat dos qüestionaris dirigits a més d’un centenar d’empreses 

de la comarca de les quals hem rebut 42 respostes: 

1. A través d’un formulari telemàtic s’han abordat en relació a la formació les següents 

qüestions: 

 

S’observa que hi ha un gran desconeixement de l’oferta de formació per a l’ocupació 

existent a la comarca. 

 

Majoritàriament les empreses prefereixen el correu electrònic per a informar-se de 

l’oferta formativa, seguit de lluny de les opcions d’informar-se a través de les AODL i les 

xerrades informatives. Però també és remarcable les fórmules específiques que 

s’anomenen com: 
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 Mapa interactiu online de la comarca amb els cursos i cicles formatius que es 

podria penjar a les web dels Ajuntaments, Mancomunitats, AODL’s, IES, CIPFP… 

 A través dels caps d’estudis i les empreses. 

 Xarxes socials i whats app. 

 

La percepció de les empreses és que l’oferta formativa o bé no s’adequa a les necessitats 

del teixit empresarial de la comarca o bé, s’adeqüen les famílies professionals però no 

està prou especialitzada. 

 

 

Aquesta pregunta, a l’estar vinculada al sector d’activitat de cada empresa, la 

diversificació de les seues respostes està és limitada a la seua pròpia activitat. Encara 

que és remarcable el gran nombre de respostes a la família professional d’Administració 
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i gestió, apareixen algunes respostes a formació més transversal com puga ser les noves 

tecnologies (marketing digital, venda online…) i idiomes. 

 

En la professionalització dels diferents sectors majoritàriament trien l’opció de dur-la a 

terme “Creant un centre de formació vinculat a l’empresa”. Encara que d’altres aposten 

per fórmules específiques com: 

 Ampliar l’oferta de cicles formatius amb famílies noves: agroalimentari, sanitat. 

etc. en els IES nous que compten amb instal·lacions adients, ampliant també a 

l’horari vespertí. 

 Que les universitats i els centres de formació vagen de la mà de les empreses. 

 Formació després de l’experiència en l’empresa. 

 Formació de creixement personal i motivació. 

 

2. Posteriorment i després de veure les respostes del punt anterior, es considera 

interessant ampliar el primer formulari d’enquestes enviant un correu electrònic als 

mateixos enquestats amb tres preguntes més obertes per a poder extraure les 

peculiaritats de cada empresa. 

 Quina formació s’està impartint a la seua empresa? 

 Quina formació necessiten els seus treballadors? 

 Quina formació necessita que tinguen les noves incorporacions de personal a la 

seua empresa? 

Pel que fa a la formació impartida a l’empresa, a les respostes són recurrents els cursos 

de prevenció de riscos laborals, conducció de carretilles elevadores, manipulació 
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d’aliments i qualitat alimentària. A més d’altres cursos de formació més tècnica i 

específics de l’activitat de l’empresa o transversals com els idiomes i l’ofimàtica. 

En relació a la formació que necessiten tant els treballadors com les noves 

incorporacions, tornen a repetir-se els cursos que hem anomenat anteriorment, el que 

vol dir que aquestes empreses ja estan reciclant als seus treballadors. Altra formació que 

afegeixen és la de Lean manufacturing (gestió eficient dels processos). 

3. I per últim hem realitzat una enquesta telefònica a quasi una trentena d’alumnes que 

havien realitzat formació per a l’ocupació (concretament obtingueren certificats de 

professionalitat), amb la finalitat d’avaluar aquest tipus de formació amb les següents 

qüestions: 

 Per què vas escollir fer eixa formació? 

 Com et vas assabentar de la formació? 

 T’ha servit per a una posterior inserció? 

 Consideres que les pràctiques van ser profitoses? 

 L’organització del curs ha estat la correcta? 

 Se t’ha donat orientació laboral? 

 S’ha fet un seguiment posterior al curs? 

1. A la primera pregunta, les respostes majoritàries per part dels enquestats són que van 

escollir eixa formació perquè volien reciclar-se per a tindre noves possibilitats 

professionals o perquè els interessava l’especialitat. Altres perquè el tindre eixe 

certificat de professionalitat els donava punts per a borses de treball amb 

l’Administració Pública. I de forma residual també estan els que triaren el curs perquè 

era el que hi havia o perquè s'equivocaren pensant que era sobre una altra especialitat. 

2. A la segona pregunta, la gran majoria s'assabentaren dels cursos a través de LABORA: 

de la pàgina web, per aparèixer al llistat com a demandants d’eixa formació o 

directament a l’oficina. I altres llocs on se solen enterar són en altres organismes públics 

com agències de col·locació o Ajuntaments a través de les xarxes socials. 

3. A la tercera pregunta, quasi la meitat dels enquestats s'insertaren en un lloc de treball 

relacionat amb la formació, encara que en la majoria de casos són treballs sense 

continuïtat. I de l’altra meitat, a parts iguals entre els que no els ha servit i els que els ha 

servit en part perquè han obtés més punts per als mèrits en borses de treball públiques. 

Cal remarcar que tres dels enquestats no començaren a treballar a conseqüència de la 

COVID-19. 

4. A la quarta pregunta, pel que fa a les pràctiques, quasi la meitat opinen que van ser 

profitoses encara que alguns les consideren massa curtes. I l’altra meitat pensa que no 

els serviren, en alguns casos per una deficient o manca de tutorització. 
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5. A la cinquena pregunta, més de la meitat dels alumnes opinen que l’organització del 

curs no era l’adequada, almenys en alguns aspectes assenyalats com el professorat, 

l’aula i les pràctiques. També crida l’atenció que només un alumne haja remarcat la 

importància de la selecció de l’alumnat perquè creia que molts no estaven capacitats 

per al curs. 

6. A la sisena pregunta, la majoria dels enquestats coincideixen que feren una sessió 

grupal d’orientació laboral impartida per la mateixa professora del curs i en quan a la 

seua valoració un terç la trobaren insuficient.  

7. A la setena pregunta i per a finalitzar, tots coincideixen en que és la primera vegada 

que els cridaven per a fer un seguiment en relació a la formació realitzada. 

Podem concloure que tot i que els certificats de professionalitat faciliten l’accés a la 

formació i obren portes a la inserció laboral, cal reformular-los posant especial èmfasi a 

l’accés d’aquells col.lectius més vulnerables, a les pràctiques i a una posterior inserció 

de qualitat. 

2.2. Entrevistes 

 

S’han fet un total de 47 entrevistes, les quals han permés tindre una visió més àmplia 

dels recursos que pot oferir la comarca en matèria de formació, així com les necessitats 

de formació que tenen les empreses per tal que s’adeqüen mútuament i garantir un 

desenvolupament econòmic i social de la Ribera de Xúquer. 

Una vegada més s’ha fet palesa la necessitat del bon funcionament de les xarxes 

territorials, l’aprofitament de recursos i l’apropament de la formació al mercat laboral. 

Trobem que molts dels entrevistats li donen importància a un tema transversal com és 

la falta de predisposició d’alguns joves cap a la responsabilitat en la feina. I creuen que 

la formació en valors podria ajudar a pal·liar aquest problema cada vegada més 

recurrent. 

En general també existeix la opinió que l’oferta formativa no s’adequa a la demanda de 

perfils professionals per part de les empreses.  

Molts actors territorials coincideixen en remarcar la necessitat de formació  agrària a la 

comarca per a professionalitzar-la i dotar-la del valor que es mereix: 

 Més formació relacionada amb l’agricultura, agroindustrial, forestal, jardineria i 

també en la seua vessant ecològica. 

 Més centres públics i millor comunicats. 

 Digitalització del sector per a ser més competitius. 
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Es coincideix amb la necessitat de cursos de formació ocupacional més curts, amb més 

pràctiques i adaptats als diferents col·lectius. 

Generalitzada és també l’opinió de necessitats formatives en TIC i marketing digital en 

tots els sectors, rellançades per la pandèmia de la COVID-19. I la importància de la 

formació i manteniment de l’ecommerce als comerços de proximitat. 

Qüestions innovadores plantejades serien: 

 Formació per a adaptar el currículum formatiu de les professions tradicionals, a 

les energies renovables i la construcció bioclimàtica.  

 Equipar i homologar el Molí de Montsalvà de Polinyà de Xúquer, propietat de la 

Mancomunitat de la Ribera Baixa, per a realitzar activitats formatives turístiques 

i de restauració. 

 Adaptar el contingut dels cursos per a l’ocupació a les necessitats formatives 

específiques que demanden les empreses. 

 

2.3. Focus group 

 

Els dos focus que s’han dut a terme han sigut heterogenis en quant al perfil dels 

participants (polítics, associacions empresarials i de participació social, sindicats, 

professorat de formació per a l’ocupació, cooperatives agrícoles, federacions de 

cooperatives, empreses privades del sector agroalimentari i turístic, AODL i tècnics de 

turisme) i en tots dos casos la qüestió plantejada en matèria de formació ha estat la 

mateixa:  

 Donada la importància de la formació i de professionalitzar els diferents sectors; 

com es podria articular una formació especialitzada amb la implicació de 

l’empresa privada? És possible i necessari un Consell Comarcal de  Formació? 

Els participants es mostraren molt interessats pel tema plantejat i van llançar tota una 

bateria d’idees relacionades amb la formació, que ací enumerem: 

1. No s'adeqüen els perfils a les necessitats de les empreses. Falta qualificació en 

perfils del sector primari. 

2. Professionalitzar el sector primari i del turisme, que donaria impuls al relleu 

generacional 

3. Innovació en la agricultura: agro-digitalització. 

4. Necessitat d'orientació laboral, digitalització social i empresarial. 

5. Millor coordinació i aprofitament de recursos formatius i instal·lacions 

(infraestructures) per a noves activitats i necessitats. 
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6. Que els Consells Socials existents tinguen caràcter vinculant a l’hora d’adaptar 

l’oferta formativa a la realitat del territori. 

7. Fomentar la participació en ferramentes formatives ja creades com els Consells 

d'educació de desenvolupament local, procurar-los caràcter vinculant. 

8. Visibilitzar el PATER. Necessitat de noves vies de comunicació per a donar a 

conèixer els recursos. 

9. Capacitació en competències bàsiques transversals: treballar les "Actituds" a 

més de les Aptituds. 

10. Creació de parcs tecnològics que permeten la investigació en el sector 

agroalimentari, donada la importància d’aquest a la comarca. 

11. Apostar pel cooperativisme i l’economia social; posant a les persones en el 

centre. 

12. Nous nínxols d’ocupació: 

 

a. Economia verda 

b. Explotar el Riu de manera sostenible 

c. Serveis públics (sociosanitaris, educació, medi ambient) 

d. Seguretat en el treball i en l’oci 

e. Tractament de residus 

f. Energies renovables 

g. Guies turístics 

 

13. Noves àrees formatives: 

 

a. Agro-forestal 

b. Monitors ambientals 

c. Agro-ecologia 

d. Qualitat i seguretat alimentària 

e. TIC i Xarxes Socials (també seguiment) 

f. Internacionalització 

g. Formació no reglada per a col·lectius vulnerables, que no poden accedir al sistema 

reglat. 

h. Energies renovables 
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3. BALANÇ FORMATIU FINAL 

L’impuls de tota activitat productiva, du associades unes necessitats formatives que, en 

major o menor mesura han de cobrir tot el sistema formatiu del territori. A l’hora, i per 

tal de contribuir en la promoció econòmica de la Ribera de Xúquer, les estratègies 

d’ocupació han d’integrar la formació, i han d’estar dirigides a aquells col.lectius menys 

qualificats. 

Cal tenir en compte què per a abastir de programes formatius que realment s’adapten 

a les carències del territori, els diferents actors que hi intervenen (Administració Pública, 

Centres Formatius, agents socials i econòmics) han d’establir una xarxa col.laborativa. 

A l’oferta formativa  li cal un replantejament  pel que fa a la seua disposició al llarg del 

territori, a l’adequació a les  necessitats del mercat laboral i dels col.lectius vulnerables 

amb baixa qualificació, que es procura recollir amb les següents accions: 

 

3.1. Coordinació territorial dels agents que participen en la 

formació i de l’oferta formativa. 

 

La implicació, col.laboració i coordinació entre els diferents agents socials i econòmics 

del territori és clau per dotar la Ribera del Xúquer d’una oferta formativa que s'adequa 

a la realitat de la comarca, tant pel que fa a les famílies professionals o especialitats com 

per l’adequació als col.lectius als quals va dirigida, així com per a fer una difusió de la 

mateixa. 

És essencial fer ús de les xarxes ja existents, i també cal fer pedagogía participativa per 

connectar amb les institucions i donar resposta a les necessitats del territori. Per això és 

important tindré en compte les següents accions: 

 Dotar de caràcter vinculant els Consells Socials i Consells Escolars municipals i 

comarcal: Són òrgans consultius des dels quals es podran prendre decisions en 

matèries relatives a la formació reglada, certificats de professionalitat, formació 

continua, parcial, lligades a les necessitats del territori. És important consensuar 

quines famílies professionals cal implantar, donar veu a tots els actors 

participants, des de les empreses fins als alumnes, i articular a través de 

l’administració la seua implantació. 

 

 Materialitzar un Observatori de Formació, organització participativa la qual ha 

de tenir caire vinculant, on a més de prendre decisions sobre com organitzar la 

formació, ha de ser l’espai on es detecten necessitats de formació presents i 
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futures mitjançant l’apropament del mercat laboral a l’educació, ha de posar a 

l’abast ferramentes que permeten no sols la difusió de la formació sinó també 

ser la referència per a la població riberenca d’on trobar-la, apropar la formació a 

les localitats més menudes i als col.lectius vulnerables. 

3.2. Formació coherent a les necessitats presents i futures de les 

diferents activitats productives. 

 

Parlar de la Ribera de Xúquer és parlar d’agricultura. Tot i que en les últimes dècades aquesta 

activitat s’ha vist desplaçada pel sector serveis, l’actual pandèmia de la COVID-19 ha fet palesa 

la importància dels sectors primaris i especialment el sector agroalimentari per a garantir i 

abastir els mercats. Cal aprofitar aquest impuls i des de les institucions i els òrgans consultius, 

dotar de valor i professionalitzar l’agricultura, i un dels principals mitjans per a fer-ho és a través 

de la formació que, com a element de dinamització i modernització permet millorar i augmentar 

les explotacions. 

És important centrar els esforços en ofertar formació en les següents especialitats: 

 Agro-ecologia 

 Agroforestal 

 Cicle Formatiu en agricultura forestal i jardineria ecològica 

 Qualitat i seguretat alimentària 

 Digitalització del sector agrari 

 Creació de càtedres que permeten la investigació; apropar la Universitat a la 

comarca, establint una extensió universitària d’agroecologia, que permeta 

millorar la investigació, la producció i la distribució del sector. 

Un altre sector clau de la comarca és el turisme, la Ribera té recursos naturals, culturals 

i de patrimoni que cal posar en valor des d’una perspectiva sostenible; ampliar el sector 

més enllà del sol i la platja al turisme rural, per a això cal professionalitzar el sector 

ampliant l’oferta formativa: 

 Servei de restaurants 

 Gastronomia 

 Hostaleria 

 Gestió d’allotjaments 

 Guies turístics 

 Idiomes 

Si bé la necessitat de respectar els recursos naturals i de viure la natura de manera 

sostenible s’ha intensificat arrel de la pandèmia de la COVID-19,  ja fa uns anys que s’està 

treballant per fer polítiques que preserven el medi ambient. Aquesta direccionalitat 
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genera noves ocupacions i conversió de les ja establertes que, evidentment, necessiten 

persones especialitzades: 

 Forestals 

 Guies mediambientals 

 Energies renovables 

 Reciclatge en noves tecnologies dels oficis 

El comerç també s’ha de professionalitzar i abastir de ferramentes que li permeten 

adaptar-se als entorns canviants que vivim, de la mateixa manera que calen campanyes 

de sensibilització de la població per a consumir comerç local, aquest s’ha d’actualitzar 

per oferir a la clientela facilitats de compra, per a això cal formació en: 

 Ecommerce, venta online 

 Xarxes socials 

 Marketing digital 

El sector industrial requereix una adaptació a l’entorn continua per tal d’estar a la vantguardia, 

és per això que les empreses reclamen formació en: 

 Lean manufacturing 

 Seguretat i PRL 

 Carnets de carretillers 

 Manteniment industrial 

 Instal.lacions d’aparells de climatologia  

 Electricitat 

 Pneumàtica, hidràulica 

 Manipulació d’aliments 

L’educació a més de ser l’instrument que permet facilitar l’accés a les persones al mercat laboral, 

és el canal a utilitzar per a formar persones amb valors, necessaris per a entendre la col.laboració 

i cooperació entre agents socials i econòmics. 

 

3.3. Adaptar l’oferta formativa als diferents perfils de persones 

desocupades. 

 

Quan s’aborda el tema formació per a l’ocupació, principalment el que es debateix és la 

formació que facilita l’accés al mercat de treball d’aquells col.lectius amb recursos, de 

persones sobrequalificades, persones que o bé estan treballant i necessiten 

especialitzar-se o persones que tot i estar desocupades estan en búsqueda activa 

d’ocupació. Però no es pot obviar el fet que existeix un col.lectiu amb manca de recursos 
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i que els requisits de formació per part del mercat de treball impedeixen la seua 

incorporació. 

Per tal de pal·liar aquest fenomen es proposen les següents accions: 

 Certificació de l’experiència professional: Sobretot en la indústria i en 

l’agricultura, existeix un col.lectiu, majoritariament desocupats de més 

de 45 anys, que tenen molta experiència professional però no tenen 

titulació, la qual cosa suposa una barrera al mercat de treball, per tant 

caldria certificar eixa experiència i acordar la seua equivalència. 

 Formació en centres de treball: Els col.lectius més vulnerables estan 

desvinculats del mercat laboral, i sobretot estan despenjats totalment del 

model de formació actual, per tant potenciar i adaptar el programes 

taller, la FP dual, fer formació que permeta dignificar a aquestes persones 

amb un sou i una titulació.  
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4. ANNEXOS 

4.1. Annex 1: Cicles Formatius a la Ribera de Xúquer 

 

CICLES FORMATIUS A LA RIBERA DE XÚQUER 

FAMÍLIA ESPECIALITAT NIVELL POBLACIÓ CENTRE MODALITAT 

ACTIVITATS 
FÍSIQUES I 

ESPORTIVES 

Conducció d'activitats físic-
esportives en el medi 

natural 
Mitjà Alzira Concertat   

ACTIVITATS 
FÍSIQUES I 

ESPORTIVES 

Conducció d'activitats físic-
esportives en el medi 

natural 
Mitjà Guadassuar Públic   

ACTS. FÍSIQUES I 
ESPORTIVES 

Conducció d'activitats físic-
esportives en el medi 

natural 
Mitjà Carlet Privat   

ACTS. FÍSIQUES I 
ESPORTIVES 

Ensenyança i animació 
socioesportiva 

Superior Carlet Privat Dual 

ADMINISTRACIÓ I 
GESTIÓ 

Serveis administratiu Bàsic Albalat Públic   

ADMINISTRACIÓ I 
GESTIÓ 

Administració i finances Superior Alberic Públic Dual 

ADMINISTRACIÓ I 
GESTIÓ 

Gestió administrativa Mitjà Alberic Públic   

ADMINISTRACIÓ I 
GESTIÓ 

Serveis administratiu Bàsic l’Alcúdia Públic   

ADMINISTRACIÓ I 
GESTIÓ 

Administració i finances Superior Algemesí Públic Dual 

ADMINISTRACIÓ I 
GESTIÓ 

Gestió administrativa Mitjà Algemesí Públic   

ADMINISTRACIÓ I 
GESTIÓ 

Serveis administratiu Bàsic Algemesí Públic   

ADMINISTRACIÓ I 
GESTIÓ 

Gestió administrativa Mitjà Almussafes Públic Dual 

ADMINISTRACIÓ I 
GESTIÓ 

Serveis administratiu Bàsic Almussafes Públic online 
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FAMÍLIA 
ESPECIALITAT NIVELL POBLACIÓ CENTRE MODALITAT 

ADMINISTRACIÓ I 
GESTIÓ 

Administració i finances Superior Alzira Públic online 

ADMINISTRACIÓ I 
GESTIÓ 

Assistència a la direcció Superior Alzira Públic   

ADMINISTRACIÓ I 
GESTIÓ 

Gestió administrativa Mitjà Alzira Públic   

ADMINISTRACIÓ I 
GESTIÓ 

Serveis administratiu Bàsic Alzira Públic   

ADMINISTRACIÓ I 
GESTIÓ 

Administració i finances Superior Carcaixent Públic   

ADMINISTRACIÓ I 
GESTIÓ 

Gestió administrativa Mitjà Carcaixent Públic Dual 

ADMINISTRACIÓ I 
GESTIÓ 

Administració i finances Superior Carlet Públic Dual 

ADMINISTRACIÓ I 
GESTIÓ 

Gestió administrativa Mitjà Carlet Públic Dual 

ADMINISTRACIÓ I 
GESTIÓ 

Serves Administratiu Bàsic Llombai Concertat   

ADMINISTRACIÓ I 
GESTIÓ 

Serveis administratiu Bàsic Sollana Públic Dual 

ADMINISTRACIÓ I 
GESTIÓ 

Administració i finances Superior Sueca Públic Dual 

ADMINISTRACIÓ I 
GESTIÓ 

Assistència a la direcció Superior Sueca Públic Dual 

ADMINISTRACIÓ I 
GESTIÓ 

Gestió administrativa Mitjà Sueca Públic   

ADMINISTRACIÓ I 
GESTIÓ 

Serveis administratiu Bàsic Sueca Públic   

ADMINISTRACIÓ I 
GESTIÓ 

Serveis Administratiu Bàsic Torís Públic   

AGRÀRIA Aprofitament forestal Bàsic Alzira Públic Dual 

AGRÀRIA Jardineria i floristeria Mitjà 
Castelló de la 

Ribera 
Públic   

AGRÀRIA 
Agrojardineria i 

composicions florals 
Bàsic Cullera Públic online, Dual 

AGRÀRIA 
Aprofitament i conservació 

del medi natural 
Mitjà Llombai Concertat Dual 

AGRÀRIA Aprofitaments forestals Bàsic Llombai Concertat online, Dual 

AGRÀRIA 
Gestió forestal i del medi 

natural 
Superior Llombai Concertat Dual 

AGRÀRIA Jardineria i floristeria Mitjà Llombai Concertat online, Dual 

AGRÀRIA Paisatgisme i medi rural Superior Llombai Concertat online, Dual 

AGRÀRIA Producció agropecuària Mitjà Llombai Concertat   

COMERÇ I 
MARKETING 

Comerç internacional Superior Alzira Públic   

COMERÇ I 
MARKETING 

Transport i logística Superior Alzira Públic Dual 
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FAMÍLIA 
ESPECIALITAT NIVELL POBLACIÓ CENTRE MODALITAT 

COMERÇ I 
MARKETING 

Activitats comercials Mitjà Carlet Públic   

COMERÇ I 
MARKETING 

Serveis comercials Básic Carlet Públic   

COMERÇ I 
MARKETING 

Comerç internacional Superior Llombai Concertat Dual 

ELECTRICITAT I 
ELECTRÒNICA 

Automatització i robòtica 
industrial 

Superior Algemesí Públic   

ELECTRICITAT I 
ELECTRÒNICA 

Electricitat i electrònica Bàsic Alginet Públic   

ELECTRICITAT I 
ELECTRÒNICA 

Automatització i robótica 
industrial 

Superior Almussafes Públic   

ELECTRICITAT I 
ELECTRÒNICA 

Electricitat i electrònica Bàsic Alzira Públic   

ELECTRICITAT I 
ELECTRÒNICA 

Instal.lacions de 
telecomunicacions 

Mitjà Alzira Públic   

ELECTRICITAT I 
ELECTRÒNICA 

Mantenimiento electrònic Superior Alzira Públic   

ELECTRICITAT I 
ELECTRÒNICA 

Electricitat i electrònica Bàsic Carcaixent Públic   

ELECTRICITAT I 
ELECTRÒNICA 

Instal.lacions elèctiques 
automàtiques 

Mitjà Carcaixent Públic   

ELECTRICITAT I 
ELECTRÒNICA 

Sistemes electrotècnics 
automatitzats 

Superior Carcaixent Públic Dual 

ELECTRICITAT I 
ELECTRÒNICA 

Instal.lacions elèctiques 
automàtiques 

Mitjà Carlet Públic Dual 

ELECTRICITAT I 
ELECTRÒNICA 

Sistemes electrotècnics 
automatitzats 

Superior Carlet Públic   

ELECTRICITAT I 
ELECTRÒNICA 

Electricitat i electrònica Bàsic Torís Públic   

ENERGIA I AIGUA Energies renovables Superior Alzira Públic   

FABRICACIÓ 
MECÀNICA 

Fabricació i muntatge Bàsic l’Alcúdia Públic   

FABRICACIÓ 
MECÀNICA 

Mecanitzat Mitjà Algemesí Públic   

FABRICACIÓ 
MECÀNICA 

Mecanitzat Mitjà Almussafes Privat   

FABRICACIÓ 
MECÀNICA 

Programació de la 
producció en fabricació 

mecànica 
Superior ALmussafes Privat   

FABRICACIÓ 
MECÀNICA 

Conformat per 
emmotllament de  metalls 

i polímers 
Mitjà Almussafes Públic Dual 

FABRICACIÓ 
MECÀNICA 

Programació de la 
producció en fabricació 

mecànica 
Superior Almussafes Públic   
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FAMÍLIA 
ESPECIALITAT NIVELL POBLACIÓ CENTRE MODALITAT 

FABRICACIÓ 
MECÀNICA 

Fabricació i muntatge Bàsic Alzira Públic   

HOTELERIA I 
TURISME 

Cuina i restauració Bàsic Algemesí Concertat   

HOTELERIA I 
TURISME 

Cuina i restauració Bàsic Alginet Públic   

HOTELERIA I 
TURISME 

Cuina i gastronomia Mitjà Cullera Públic   

HOTELERIA I 
TURISME 

Cuina i restauració Bàsic Cullera Públic   

HOTELERIA I 
TURISME 

Direcció de cuina Superior Cullera Públic   

HOTELERIA I 
TURISME 

Serveis en restauració Mitjà Cullera Públic   

IMATGE PERSONAL Perruqueria i estètica Bàsic Alzira Públic   

IMATGE PERSONAL 
Perruqueria i cosmètica 

capil.lar 
Mitjà Alzira Privat   

INDUSTRIES 
ALIMENTÀRIES 

Indústries alimentàries Bàsic Montserrat Públic   

INFORMÀTICA I 
COMUNICACIONS 

Desenvolupament 
d'aplicacions 

multiplataforma 
Superior Alberic Públic   

INFORMÀTICA I 
COMUNICACIONS 

Informàtica d'oficina Bàsic Alberic Públic   

INFORMÀTICA I 
COMUNICACIONS 

Sistemes microinformàtics 
i xarxes 

Mitjà Alberic Públic Dual 

INFORMÀTICA I 
COMUNICACIONS 

Administració de sistemes 
informàtics en xarxa 

Superior Algemesí Públic Dual 

INFORMÀTICA I 
COMUNICACIONS 

Desenvolupament 
d'aplicacions web 

SUperior Algemesí Públic Dual 

INFORMÀTICA I 
COMUNICACIONS 

Sistemes microinformàtics 
i xarxes 

Mitjà Algemesí Públic   

INFORMÀTICA I 
COMUNICACIONS 

Informàtica i 
comunicacions 

Bàsic Alzira Públic   

INFORMÀTICA I 
COMUNICACIONS 

Desenvolupament 
d'aplicacions 

multiplataforma 
Superior Alzira Concertat   

INFORMÀTICA I 
COMUNICACIONS 

Desenvolupament 
d'aplicacions web 

Superior Alzira Concertat   

INFORMÀTICA I 
COMUNICACIONS 

INformàtica i 
comunicacions 

Bàsic Alzira Concertat   

INFORMÀTICA I 
COMUNICACIONS 

Sistemes microinformàtics 
i xarxes 

Mitjà Alzira Concertat   

INFORMÀTICA I 
COMUNICACIONS 

Informàtica d'oficina Bàsic Alzira Públic   
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FAMÍLIA 
ESPECIALITAT NIVELL POBLACIÓ CENTRE MODALITAT 

INFORMÀTICA I 
COMUNICACIONS 

Informàtica d'oficina Bàsic Benifaió Públic   

INFORMÀTICA I 
COMUNICACIONS 

Informàtica d'oficina Bàsica Càrcer Públic   

INFORMÀTICA I 
COMUNICACIONS 

Informàtica d'oficina Bàsic Carlet Públic   

INFORMÀTICA I 
COMUNICACIONS 

Informàtica i 
comunicacions 

Bàsic 
Castelló de la 

RIbera 
Públic Dual 

INFORMÀTICA I 
COMUNICACIONS 

Sistemes microinformàtics 
i xarxes 

Mitjà Catadau Públic   

INFORMÀTICA I 
COMUNICACIONS 

Sistemes microinformàtics 
i xarxes 

Mitjà Cullera Públic   

INFORMÀTICA I 
COMUNICACIONS 

Informàtica i 
comunicacions 

Bàsic 
La PObla 

Llarga 
Públic   

INFORMÀTICA I 
COMUNICACIONS 

Informàtica d'oficina Bàsic Montserrat Públic   

INSTAL.LACIÓ I 
MANTENIMENT 

Manteniment 
electromecànic 

Mitjà Algemesí Públic Dual 

INSTAL.LACIÓ I 
MANTENIMENT 

Mecatrònica industrial Superior Algemesí Públic   

INSTAL.LACIÓ I 
MANTENIMENT 

Manteniment 
electromecànic 

Mitjà ALmussafes Privat nocturn 

INSTAL.LACIÓ I 
MANTENIMENT 

Mecatrònica industrial Superior Almussafes Privat   

INSTAL.LACIÓ I 
MANTENIMENT 

Manteniment 
electromecànic 

Mitjà Almussafes Públic Dual 

INSTAL.LACIÓ I 
MANTENIMENT 

Mecatrònica industrial Superior Almussafes Públic online, Dual 

INSTAL.LACIÓ I 
MANTENIMENT 

Instal.lacions de producció 
de calor 

Mitjà Alzira Públic online, Dual 

INSTAL.LACIÓ I 
MANTENIMENT 

Instal.lacions frigorífiques i 
de cimatització 

Mitjà Alzira Públic online 

INSTAL.LACIÓ I 
MANTENIMENT 

Manteniment 
electromecànic 

Mitjà Alzira Públic   

INSTAL.LACIÓ I 
MANTENIMENT 

Mectrònica industrial Superior Alzira Públic Dual 

INSTAL.LACIÓ I 
MANTENIMENT 

Manteniment 
electromecànic 

Mitjà Sueca Públic Dual 

INSTAL.LACIÓ I 
MANTENIMENT 

Mecatrònica industrial Superior Sueca Públic Dual 

MANTENIMENT I 
SERVEIS A LA 
PRODUCCIÓ 

Prevenció de riscos 
professionals 

Superior Alzira Públic   

SANITAT Laboratori clínic i biomèdic Superior Alzira Privat   

 



 

FAMÍLIA ESPECIALITAT NIVELL POBLACIÓ CENTRE MODALITAT 

SANITAT Dietètica Superior Carlet Privat online, Dual 

SANITAT Cures auxiliars d'infermeria Mitjà Llombai Concertat online, Dual 

SANITAT 
Image per al diagnòstic i 

medicina nuclear 
Superior Llombai Concertat   

SERVEIS 
SOCIOCULTURALS I 
A LA COMUNITAT 

Educació infantil Superior Alzira Privat Dual 

SERVEIS 
SOCIOCULTURALS I 
A LA COMUNITAT 

Atenció a persones en 
situació de dependència 

Mitjà Carlet Públic Dual 

SERVEIS 
SOCIOCULTURALS I 
A LA COMUNITAT 

Educació Infantil Superior Carlet Públic   

SERVEIS 
SOCIOCULTURALS I 
A LA COMUNITAT 

Integració social Superior Carlet Públic   

SERVEIS 
SOCIOCULTURALS I 
A LA COMUNITAT 

Atenció a persones en 
situació de dependència 

Mitjà 
Castelló de la 

RIbera 
Públic online, Dual 

SERVEIS 
SOCIOCULTURALS I 
A LA COMUNITAT 

Atenció a persones en 
situació de dependència 

Mitjà Llombai Concertat   

TRANSPORT I 
MANTENIMENT DE 

VEHICLES 

Electromecànica de 
maquinària 

Mitjà Carcaixent Públic   

TRANSPORT I 
MANTENIMENT DE 

VEHICLES 

Electromecànica de 
vehicles automòbils 

Mitjà Carcaixent Públic   

TRANSPORT I 
MANTENIMENT DE 

VEHICLES 
Manteniment de Vehicles Bàsic Carcaixent Públic Dual 

TRANSPORT I 
MANTENIMENT DE 

VEHICLES 
Automoció Superior Carlet Públic Dual 

TRANSPORT I 
MANTENIMENT DE 

VEHICLES 

Electromecànica de 
vehicles automòbils 

Mitjà Carlet Públic   

TRANSPORT I 
MANTENIMENT DE 

VEHICLES 
Manteniment de Vehicles Bàsic Carlet Públic   

TRANSPORT I 
MANTENIMENT DE 

VEHICLES 
Automoció SUperior Sueca Públic Dual 

TRANSPORT I 
MANTENIMENT DE 

VEHICLES 

Electromecànica de 
vehicles automòbils 

Mitjà Sueca Públic   

TRANSPORT I 
MANTENIMENT DE 

VEHICLES 
Manteniment de vehicles Bàsic Sueca Públic 
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4.2. Annex 2: Formació de Labora Servei Valencià de Formació i Ocupació a la Ribera de Xúquer 

 

AULES HOMOLOGADES PER A IMPARTIR FORMACIÓ PER A L'OCUPACIÓ EN LA RIBERA DE XÚQUER 

FAMÍLIA 
PROFESSION

AL 

ESPECIALITAT/POBL
ACIÓ 

Alzir
a 

Suec
a 

Llomb
ai 

Algeme
sí 

L'Alcúd
ia 

Carl
et 

Benifa
ió 

Algin
et 

Guadass
uar 

Almussaf
es 

Fava
ra 

Castel
ló de 

la 
Ribera 

Càrc
er 

Culle
ra 

Polin
yà 

Llau
rí 

Montser
rat 

ACTIVITATS 
FÍSIQUES I 

ESPORTIVES 

Operacions auxiliars en 
l'organització 
d'activitats i 
funcionament 
d'instal.lacions 
esportives 

x                                 

Activitats de natació 
  x                               

Socorrisme en 
instal·lacions 
aquàtiques 

  x                               

Socorrisme en espais 
aquàtics naturals   x                               

ADMINISTRA
CIÓ I GESTIÓ 

Gestió comptable i 
gestió administrativa en 
auditoria 

x x       x       x x             

Gestió integrada de 
RRHH x x       x     x x               

Activitats de gestió 
administrativa x x   x   x       x x             
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Finançament 
d'empreses x x       x       x x             

Comercialització i 
administració de 
productes i serveis 
financers x x       x         x             

Anglés: gestió 
comercial x x x x x x x x                   

Anglés financer x       x                         
Creació i gestió de 
microempreses x x       x x     x x             

Assistència a la 
direcció x x       x       x x             

Operacions auxiliar de 
serveis administratius i 
generals 

x x       x       x x             

Activitats 
administratives en 
relació al client x x   x   x         x             

Assitència en la gestió 
de procediments 
tributaris x x       x         x             

Operacions de 
gravació i tractament 
de dades i documents 

  x   x       x   x               
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Assistència documental 
i de gestió de 
despatxos i oficines 

x x               x x             

Gestió comercial i 
tècnica d'assegurances 
i reassegurats privats 

                  x x             

Mediació 
d'assegurances i 
reassegurats privats i 
activitats auxiliars                   x x             

 

FAMÍLIA 
PROFESSIO

NAL 

ESPECIALITAT/POBL
ACIÓ 

Alzir
a 

Suec
a 

Llomb
ai 

Algeme
sí 

L'Alcúd
ia 

Carl
et 

Benifa
ió 

Algin
et 

Guadass
uar 

Almussaf
es 

Fava
ra 

Castel
ló de 

la 
Ribera 

Càrc
er 

Culle
ra 

Polin
yà 

Llau
rí 

Montser
rat 

AGRÀRIA 

Gestió i manteniment 
d'arbres i palmeres 
ornamentals 

x     x                   x       

Instal.lació i 
manteniment de jardins 
i zones verdes x     x                 x x x     

Repoblacions forestals 
i tractaments silvícoles 

x     x                           
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Activitats auxiliars en 
aprofitaments forestals 

x     x                           

Activitats auxiliars en 
conservació i millora de 
monts x     x                           

Activitats auxiliars en 
vivers, jardins i centres 
de jardineria 

x     x               x           

Agricultura ecològica 
x                     x           

ARTS 
GRÀFIQUES 

Disseny de productes 
gràfics   x                               

Assistència a l'edició 
                              x   

Desenvolupament de 
productes editorials 
multimèdia   x                               
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FAMÍLIA 
PROFESSIO

NAL 

ESPECIALITAT/POBL
ACIÓ 

Alzir
a 

Suec
a 

Llomb
ai 

Algeme
sí 

L'Alcúd
ia 

Carl
et 

Benifa
ió 

Algin
et 

Guadass
uar 

Almussaf
es 

Fava
ra 

Castel
ló de 

la 
Ribera 

Càrc
er 

Culle
ra 

Polin
yà 

Llau
rí 

Montser
rat 

COMERÇ I 
MARKETING 

Organització del 
transport i la distribució x         x                       

Gestió i control de 
l'aprovisionament x x       x                       

Atenció al client 
consumidor o usuari x x       x               x       

Gestió comercial de 
ventes x x   x   x               x       

Tràfic de mercaderies 
per carretera x         x     x                 

Tràfic de viatgers per 
carretera x         x     x                 

Gestió comercial i 
financera del transport 
per carretera x         x                       

Organització i gestió de 
magatzems   x   x   x       x               

Control i formació en 
consum x x       x               x       

Gestió comercial 
immobiliària   x   x                           
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Marketing i compra- 
venda internacional x x                       x       

Gestió administrativa i 
financera del comerç 
internacional 

x x                       x       

Activitats auxiliars de 
magatzem       x         x x               

Assitència a la 
investigació de mercats x x                               

Gestió de marketing i 
comunicació x x                               

Activitats auxiliars de 
comerç x                                 

Activitats de venta 
x                                 

Gestió comercial 
corporativa d'assessors 
energètics de Sagunt 

              x                   
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FAMÍLIA 
PROFESSIO

NAL 

ESPECIALITAT/POBL
ACIÓ 

Alzir
a 

Suec
a 

Llomb
ai 

Algeme
sí 

L'Alcúd
ia 

Carl
et 

Benifa
ió 

Algin
et 

Guadass
uar 

Almussaf
es 

Fava
ra 

Castel
ló de 

la 
Ribera 

Càrc
er 

Culle
ra 

Polin
yà 

Llau
rí 

Montser
rat 

EDIFICACIÓ I 
OBRA CIVIL 

Fàbriques d'obra de 
paleta x                 x               

Operacions auxiliars 
d'obra de paleta de 
fàbriques i cobertes 

x                 x               

Operador de grúa torre 
          x                       

Operador de retropala 
          x                       

Representació de 
projectes d'edificació           x       x               

Operacions auxiliars de 
revestiments continus 
en construcció 

x     x           x               

Pintura decorativa en 
construcció       x                           

Pintura industrial en 
construcció       x                           

Operacions auxiliars 
d'acabat rígids i 
urbanització                   x               

Paviments i obra 
d'urbanització                   x               
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Revestiments amb 
peces rígides per 
adherència en 
construcció                   x               

Operacions bàsiques 
de revestiments 
lleugers i tècnics en 
construcció                   x               

Control de projectes i 
obres de construcció 

                  x               

 

FAMÍLIA 
PROFESSIO

NAL 

ESPECIALITAT/POBL
ACIÓ 

Alzir
a 

Suec
a 

Llomb
ai 

Algeme
sí 

L'Alcúd
ia 

Carl
et 

Benifa
ió 

Algin
et 

Guadass
uar 

Almussaf
es 

Fava
ra 

Castel
ló de 

la 
Ribera 

Càrc
er 

Culle
ra 

Polin
yà 

Llau
rí 

Montser
rat 

ELECTRICIT
AT I 

ELECTRÒNIC
A 

Muntatge i 
manteniment 
d'instal.lacions 
elèctriques de baixa 
tensió 

x                                 

Muntatge i 
manteniment de 
sistemes domòtics i 
immòtics x                                 
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Operacions auxiliars de 
muntatge i 
manteniment d'equips 
elèctrics i electrònics x                                 

Muntatge i 
manteniment 
d'infraestructures de 
telecomunicacions en 
edificis 

x                                 

Operacions auxiliars de 
montatge 
d'instal.lacions 
electrotècniques i de 
telecomunicacions en 
edificis 

x                                 

Gestió i supervisió del 
muntatge i 
manteniment de 
sistemes 
d'automatització 
industrial 

                  x               

Muntatge i 
manteniment de 
sistemes 
d'automatització 
industrial 

x                                 
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FAMÍLIA 
PROFESSIONA

L 

ESPECIALITAT/POBL
ACIÓ 

Alzir
a 

Sue
ca 

Llomb
ai 

Algem
esí 

L'Alcú
dia 

Carl
et 

Benifa
ió 

Algin
et 

Guadass
uar 

Almussaf
es 

Fava
ra 

Castel
ló de 

la 
Ribera 

Càrc
er 

Culle
ra 

Polin
yà 

Llau
rí 

Montser
rat 

ENERGIA I 
AIGUA 

Tècnics de sistemes 
d'energies renovables 

          x                       

Eficiència energètica 
d'edificis x                                 

Muntatge i 
manteniment 
d'instal.lacions solars 
fotovoltaiques x                                 

Operacions bàsiques 
en el muntatge i 
manteniment 
d'instal.lacions 
d'energies renovables x                                 

Muntatge i 
manteniment 
d'instal.lacions solas 
tèrmiques 

          x                       

FABRICACIÓ 
MECÀNICA 

Soldadura amb 
elèctrode revestit i TIG x         x                       

Soldadura oxigas i 
soldadura MIG/MAG           x                       
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Operacions auxiliars 
de fabricació mecànica 

x                                 

Muntatge i posada en 
marxa de béns 
d'equipament i 
maquinària industrial                   x               

Operacions 
d'automoció sector 
metal 

                  x               

Operacions tècniques 
d'estampació en calent 

                  x               

FORMACIÓ 
COMPLEMENT

ÀRIA 

Alfabetització 
informàtica: Internet x   x x   x                       

Alfabetització 
informàtica: 
informàtica i internet   x x x   x       x x   x x   x   

Competències N2 iN3 
x x   x   x     x x x     x   x   

Inserció laboral i 
tècniques de cerca 
d'ocupació 

x             x                   
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FAMÍLIA 
PROFESSIO

NAL 

ESPECIALITAT/POBL
ACIÓ 

Alzir
a 

Suec
a 

Llomb
ai 

Algeme
sí 

L'Alcúd
ia 

Carl
et 

Benifa
ió 

Algin
et 

Guadass
uar 

Almussaf
es 

Fava
ra 

Castel
ló de 

la 
Ribera 

Càrc
er 

Culle
ra 

Polin
yà 

Llau
rí 

Montser
rat 

HOSTALERIA 
I TURISME 

Operacions bàsiques 
de cuina x             x                   

Operacions bàsiques 
de restaurant i bar x             x                   

Cuina x             x                   
Serveis de bar i 
cafeteria x             x                   

Recepció en 
allotjaments x                                 

Venda de productes i 
serveis turístics x x                               

Promoció turística local 
i informació al visitant 

x x                               

Sumilleria               x                   
Serveis de restaurant 

              x                   

Creació i gestió de 
viatges combinats i 
events x x                               
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Planificació, decoració i 
serveis d'events del 
complexe hoteler San 
Patricio               x                   

Rus: atenció al públic 
  x                               

 

 

FAMÍLIA 
PROFESSIO

NAL 

ESPECIALITAT/POBL
ACIÓ 

Alzir
a 

Suec
a 

Llomb
ai 

Algeme
sí 

L'Alcúd
ia 

Carl
et 

Benifa
ió 

Algin
et 

Guadass
uar 

Almussaf
es 

Fava
ra 

Castel
ló de 

la 
Ribera 

Càrc
er 

Culle
ra 

Polin
yà 

Llau
rí 

Montser
rat 

IMATGE 
PERSONAL 

Serveis auxiliars 
d'estètica x                                 

Cures estètiques de 
mans i peus x                                 

Serveis estètics 
d'higiene, depilació i 
maquillatge x                                 

Serveis auxiliars de 
perruqueria x                                 

INDÚSTRIES 
ALIMENTÀRI
ES 

Forn i broixeria 

          x                       
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FAMÍLIA 
PROFESSION

AL 

ESPECIALITAT/POBL
ACIÓ 

Alzir
a 

Suec
a 

Llomb
ai 

Algeme
sí 

L'Alcúd
ia 

Carl
et 

Benifa
ió 

Algin
et 

Guadass
uar 

Almussaf
es 

Fava
ra 

Castel
ló de 

la 
Ribera 

Càrc
er 

Culle
ra 

Polin
yà 

Llau
rí 

Montser
rat 

INFORMÀTICA 
I 

COMUNICACI
ONS 

Tècnic de software 
ofimàtic x   x     x                       

Administració de base 
de dades x x       x                   x   

Confecció i publicació 
de pàgines web x x       x x     x           x   

Programació en 
llenguatges 
estructurats 
d'aplicacions de gestió x x               x           x   

Sistemes de gestió 
d'informació x                             x   

Programació de 
sistemes informàtics x x                           x   

Excel avançat x                                 
Ferramentes web 2,0 

x                                 

Community manager, 
ferramentes analítica i 
informes 

x                                 
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Desenvolupament 
d'aplicacions amb 
tecnologies web x x       x                   x   

Programació amb 
llenguatges orientats a 
objectes i bases de 
dades relacionals x x               x           x   

Administració i 
programació de 
sistemes de 
planificació de 
recursos empresarials i 
de gestió de relacions 
amb clients 

x                             x   

Operacions en 
sistemes de 
comunicació de veu i 
dades 

x x                               

Operacions auxiliars 
de muntatge i 
manteniment de 
sistemes 
microinformàtics 

x                                 

Seguretat informàtica 
x x                           x   

Operacions de xarxes 
departamentals x x                               

Sistemes 
microinformàtics x x                               
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Administració i gestió 
de xarxes 
departamentals 

x                                 

Gestió de sistemes 
informàtics x x                               

Operacions de 
sistemes informàtics   x                               

Administració de 
serveis d'internet   x                           x   

Desenvolupament 
d'aplicacions web amb 
PHP i MYSQL                           x       

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

FAMÍLIA 
PROFESSIO

NAL 

ESPECIALITAT/POBL
ACIÓ 

Alzir
a 

Suec
a 

Llomb
ai 

Algeme
sí 

L'Alcúd
ia 

Carl
et 

Benifa
ió 

Algin
et 

Guadass
uar 

Almussaf
es 

Fava
ra 

Castel
ló de 

la 
Ribera 

Càrc
er 

Culle
ra 

Polin
yà 

Llau
rí 

Montser
rat 

INSTAL.LACI
Ó I 

MANTENIME
NT 

Instal.lacions de 
fontaneria i calefacció- 
climatització domèstica 

x                                 

Muntatge i 
manteniment 
d'instal.lacions 
frigorífiques 

x                                 

Muntatge i 
manteniment 
d'instal.lacions de 
climatització i 
ventilació-extracció 

x                                 

Manipulació d'equips 
amb sistemes frigorifics 
de qualsevol càrrega 
refrigerant fluorada. 
Curs bàsic 

x                                 

Manipulació d'equips 
amb sisteme frigorifics 
de qualsevol càrrega 
refrigerant fluorada. 
Curs complementari 

x                                 
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Manipulació d'equips 
amb sistemes frigorífics 
que utilitzen 
refrigerants fluorats 

x                                 

Manteniment i 
muntatge mecànic 
d'equip industrial                   x               

Planificació, gestió i 
realització del 
manteniment i 
supervisió del 
muntatge de 
maquinària, equip 
industrial i línies 
automatitzades de 
producció 

                  x               
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FAMÍLIA 
PROFESSIO

NAL 

ESPECIALITAT/POBL
ACIÓ 

Alzir
a 

Suec
a 

Llomb
ai 

Algeme
sí 

L'Alcúd
ia 

Carl
et 

Benifa
ió 

Algin
et 

Guadass
uar 

Almussaf
es 

Fava
ra 

Castel
ló de 

la 
Ribera 

Càrc
er 

Culle
ra 

Polin
yà 

Llau
rí 

Montser
rat 

FUSTA, 
MOBLE I 

SURO 

Muntatge de mobles i 
elements de fusteria 

          x                       

Instal.lació de mobles 
          x                       

Instal.lació d'elements 
de fusteria           x                       

SEGURETAT 
I MEDI 

AMBIENT 

Gestió ambiental x                                 
Interpretació i educació 
ambiental x     x                           

Vigilància, seguretat 
privada i protecció de 
persones 

x                                 

Vigilància, seguretat 
privada i protecció 
d'explosius 

x                                 
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FAMÍLIA 
PROFESSIONA

L 

ESPECIALITAT/POBL
ACIÓ 

Alzir
a 

Sue
ca 

Llomb
ai 

Algem
esí 

L'Alcú
dia 

Carl
et 

Benifa
ió 

Algin
et 

Guadass
uar 

Almussaf
es 

Fava
ra 

Castel
ló de 

la 
Ribera 

Càrc
er 

Culle
ra 

Polin
yà 

Llau
rí 

Montser
rat 

SERVEIS 
SOCIOCULTUR

ALS I A LA 
COMUNITAT 

Docència de la 
formació professional 
per a l'ocupació x x   x       x                   

Atenció sociosanitaria 
a persones en el 
domicili 

x x x x   x   x                   

Atenció sociosanitària 
a persones 
dependents en 
institucions socials x x x x   x   x                 x 

Anglés x x                               
Xinés bàsic:atenció al 
públic x x                               

Gestió de telefonades 
de teleasistència x x   x                           

Mediació comunitaria 
x x                               

Ocupació domèstica 
x                                 

Neteja de superfícies i 
mobiliari en edificis i 
locals x         x                       

Dinamització 
comunitaria x x   x                       x   
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Promoció i intervenció 
socioeducativa amb 
persones amb 
discapacitat       x                           

Atenció a l'alumnat 
amb necessitats 
educatives especials 
en els centres 
educatius       x                           

Dinamització, 
programació i 
desenvolupament 
d'accions culturals x x             x             x   

Dinamintzació 
d'activitats de temps 
lliure educatius, infantil 
i juvenil x                                 

Promoció per a la 
igualtat efectiva entre 
homes i dones x x         x x                   

Alemà x                                 
Francés x                                 
Promoció i participació 
de la comunitat sorda x                                 

Informació juvenil x x                               



48 
 

Inserció laboral de 
persones de persones 
amb discapacitat x x                               

Direcció i coordinació 
d'activitats de temps 
lliure educatiu, juvenil i 
infantil x x           x                   

Prestació de serveis 
bibliotecaris                               x   

 

 

FAMÍLIA 
PROFESSIO

NAL 

ESPECIALITAT/POBL
ACIÓ 

Alzir
a 

Suec
a 

Llomb
ai 

Algeme
sí 

L'Alcúd
ia 

Carl
et 

Benifa
ió 

Algin
et 

Guadass
uar 

Almussaf
es 

Fava
ra 

Castel
ló de 

la 
Ribera 

Càrc
er 

Culle
ra 

Polin
yà 

Llau
rí 

Montser
rat 

TRANSPORT 
I 

MANTENIME
NT DE 

VEHICLES 

Transport de viatgers 
per carretera x         x     x                 

Transport de 
mercaderies per 
carretera 

x         x     x                 

Conducció professional 
de vehicles turismes i 
furgonetes x         x     x                 
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Formació específica 
per a conductors: 
mobilitzacions de 
càrregues i idiomas           x                       

Conducció de vehicles 
pesats de transport de 
mercaderies per 
carreteres x         x                       

Formació integral per a 
conductors 
professionals de 
mercaderies per 
carretera 

          x     x                 

Conducció d'autobusos 
x               x                 

Manipulació de 
sistemes frigorífics que 
empleen refrigerants 
fluorats destinats a 
confort tèrmic x                                 

Manipulació de 
sistemes frigorífics que 
empleen refrigerants 
fluorats destinats a 
confort tèrmics de 
persones instal.lats en 
vehicles x                                 
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Certificats de professionalitat subvencionats a la Ribera de Xúquer en 2020 
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Taller d’ocupació subvencionats a la Ribera de Xúquer en 2019 
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Projectes ET FORMEM subvencionats a la Ribera de Xúquer en 2019 

 


