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La figura de ‘l’aprenent’ torna a es-
tar de moda. L’AEST i l’Institut Pe-
re Martell de Tarragona ho saben,
aposten per ella i per d’altres inici-
atives adreçades a la qualificació
de les persones.

La formació en alternança o dual en-
tre l’empresa i els centres de forma-
ció professional tracta de recuperar
aquesta figura tan ‘clàssica’ i alho-
ra necessària. Els estudiants que
cursen aquests estudis tenen garan-
tida tant la formació teòrica com la
pràctica.
L’Institut Pere Martell, amb la col·la-
boració de l’AEST, el 2009 va ser un
dels centres pioners a Catalunya en
aquesta modalitat de formació, i con-
tinua essent un dels referents a les
nostres comarques pel que fa a la
formació en alternança entre escola
i empresa. Els seus alumnes poden
gaudir d’aquesta experiència que els
permet compaginar els estudis amb
una feina de qualitat relacionada amb
la seva especialitat.

Arran del conveni de col·laboració
entre l’Associació d’Empreses de
Serveis de Tarragona (AEST), el De-
partament d’Ensenyament i l’Institut
Pere Martell, 18 alumnes del cicle
de Mecatrònica Industrial en forma-
ció en alternança han realitzat aquest
estiu un període de pràctiques en di-
ferents empreses del sector de la
prestació de Serveis de Manteniment
Industrial i Serveis Auxiliars de Man-
teniment.

Finalitzat el període de pràctiques
ara ja, per a aquest curs 2013-2014
s’ha convertit en un contracte de tre-
ball. L’alt nivell dels expedients aca-
dèmics dels estudiants ha estat clau
per oferir aquesta oportunitat labo-
ral als 18 alumnes dels 27 matricu-
lats.

En aquesta relació entre l’AEST i
el Departament d’Ensenyament, mit-
jançant l’Institut Pere Martell, que-
da palesa l’essència de la formació
en alternança que s’articula mitjan-

çant convenis de col·laboració en què
ambdues parts surten guanyant, tant
les empreses com els instituts. I de
manera especial també l’equip hu-
mà que hi participa i el qual pot gau-
dir del contacte
escola empresa
i de la transfe-
rència de conei-
xement. La FP en
alternança o du-
al no només són
estudis, és una
implicació huma-
na que comporta
un bons resul-
tats professio-
nals necessaris en la situació socio-
econòmica actual.

Cal reconèixer l’esforç de l’AEST
que, amb la col·laboració de l’Asso-
ciació Empresarial Química de Tarra-
gona (AEQT), ha aconseguit que 11
empreses tarragonines acullin aquests
joves.

Aquest esforç ja fa anys que es rea-
litza, de fet el Departament d’Ense-
nyament i el Consell de Cambres de
Catalunya van atorgar, el 2010, el

premi a la iniciativa de cooperació
mútua i de qualitat entre l’AEST i
l’INS Pere Martell per la millora de la
qualitat dels ensenyaments de for-
mació professional. Properament,

l’AEST també
atorgarà els pre-
mis als millors
expedients aca-
dèmics per a
l’alumnat del Pe-
re Martell en Me-
catrònica Indus-
trial i en Mante-
n i m e n t
e l e c t r omecà -
nic, del qual es

compleix ja la 4a edició.
Una altra iniciativa fruit de l’estreta

col·laboració entre l’AEST i l’Institut,
en aquest cas acompanyats i tute-
lats per l’Institut Català de les Qua-
lificacions Professionals, i que tot
just ara s’està duent a terme, és la
de l’acreditació de competències de
les persones treballadores en l’àm-
bit de les bastides tubulars.

Des d’AEST i des de l’Institut es
continua treballant en nous projec-

tes i aliances per donar resposta a
les necessitats de les persones i de
les empreses, respostes que l’actu-
al model de formació professional
pot donar i que la nostra societat ne-
cessita.

Aquesta implicació de l’AEST amb
l’Institut Pere Martell segueix la lí-
nia de l’Associació per tal d’impul-
sar una nova cultura empresarial, co-
ordinar les activitats del sector, mi-
llorar la seva representació davant
la indústria química de Tarragona i
garantir l’existència de persones qua-
lificades al sector professional de la
Instal·lació i el Manteniment.

La competitivitat de les empreses,
en un món globalitzat, en la major
mesura depèn del seu capital humà.
És per aquest motiu que han de te-
nir persones qualificades, amb com-
petències professionals, personals
i socials, i avançar-se perquè, quan
es produeixi el canvi de cicle econò-
mic, no ens agafi desprevinguts.

Àngel L. Miguel Rodríguez
Director de l’Institut Pere Martell
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‘L’Institut Pere Martell,
amb la col·laboració de
l’AEST, el 2009 va ser un
dels centres pioners a
Catalunya en aquesta
modalitat de formació’

L’Associació d’Empreses de Serveis de Tarragona
(AEST) i l’Institut Pere Martell, a la conquesta
de la qualificació professional

Premis AEST 2013
El passat dimarts, 12 de novembre, va tindre lloc a l’Institut Pere Martell la 4a. edició dels Premis AEST. En aquest acte s’han lliurat els
diplomes als «Millors expedients acadèmics» dels cicles de Mecatrònica Industrial i Manteniment Electromecànic. Els guanyadors han
estat: Andrei Ionut Paparuz del CFGM Instal.lació i manteniment electromecànic i Jesús Miguel Portabales Cerezal del CFGS
Manteniment d’equips industrials.
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