
 
 

El Departament d’Educació i ANAV posen en marxa un Cicle 
Formatiu Superior adaptat a les necessitats professionals de 
les centrals nuclears 

 
 
• Els estudis estan destinats a 

treballadors d’ANAV i d’empreses 
col·laboradores que desitgen obtenir 
una titulació acadèmica adaptada a les 
seves activitats, tot fomentant la 
formació i la qualificació del personal.  

 
• El cicle s’impartirà a l’Institut Comte de 

Rius de Tarragona i permetrà validar 
els aprenentatges assolits mitjançant 
l’experiència laboral del personal que 
treballa a les centrals nuclears.  

 
• El nou Cicle Formatiu de Grau S

proporcionarà formació específica
sobre Sistemes de Regulació i 
Automàtics, orientat a les necess
de les plantes d’Ascó i Vandellòs

 

uperior 
 

Control 
itats 
 II.  

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 22 de juny de 2010.- El Departament d’Educació de la 

l director general d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats del Departament 

l cicle formatiu es desenvoluparà a l’Institut Comte de Rius de Tarragona i tindrà una 
durada de dos anys. No obstant, i amb l’objectiu d’adequar aquests estudis a l’activitat 
laboral dels inscrits, el cicle es desenvoluparà amb una metodologia semipresencial,  

 
Grávalos i Francí, durant l’acte de firma del conveni. 

 

Generalitat de Catalunya i l’Associació Nuclear Ascó Vandellòs II, A.I.E. (ANAV) han firmat 
aquesta tarda a les instal·lacions de la central nuclear Vandellòs II un conveni de 
col·laboració per a impartir un Cicle Formatiu de Grau Superior sobre Sistemes de Regulació 
i Control Automàtics, orientat a les necessitats i particularitats de les centrals nuclears. 
Aquest acord estarà vigent fins la finalització del curs 2012/2013, amb la possibilitat de 
continuar col·laborant en cursos posteriors.  
 
E
d’Educació, Josep Francí, i el director general d’ANAV, José María Grávalos, van rubricar un 
acord mitjançant el qual treballadors d’ANAV i de les seves empreses col·laboradores 
podran accedir a una titulació reconeguda que faciliti la seva qualificació i promoció 
professional. Aquesta iniciativa forma part de la política de Formació d’ANAV, orientada a 
garantir la capacitació professional del seu personal, a través d’una formació que, en la 
mesura del possible, pugui ser homologada oficialment.   
 
E



mitjançant la qual el 40% de les hores seran convalidables gràcies a l’experiència laboral 
adquirida i a la formació rebuda a les plantes d’ANAV. Aquest sistema s’empara en el Decret 
240/2005, de 8 de novembre, pel qual s’estableixen diverses mesures flexibilitzadores de 

taris per a poder impartir el cicle, 
cilitarà a l’alumnat la possibilitat de realitzar el crèdit formatiu en centres de treball i 

les seves plantes de manera segura, fiable, respectuosa amb el Medi Ambient i a 
arg termini. És per això que considera fonamental la inversió en el desenvolupament 

            
 

l’oferta d’ensenyament de formació professional específica, així com la possibilitat d’impartir-
se parcialment cicles formatius destinats a col·lectius singulars per a atendre les seves 
necessitats d’inserció laboral o promoció professional.  
 
En compliment d’aquest conveni, ANAV farà una aportació econòmica en concepte 
d’equipament didàctic i recursos humans complemen
fa
contribuirà a la formació del professorat mitjançant cursos de formació continua realitzats per 
ANAV.  
 
ANAV concep la Formació com a un dels pilars bàsics per a la consecució de la seva missió 
d’operar 
ll
professional del personal, ja sigui propi o d’empreses col·laboradores, que presenta 
capacitat i inquietud de millora i també la raó per la qual impulsa activitats, como aquesta, 
que milloren la qualificació dels treballadors i professionals vinculats a les centrals nuclears 
Ascó i Vandellòs II. 
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