
• Impulsar un espai de treball comú 
entre els agents de la formació del 
Vallès Occidental. 

• Identificar reptes i oportunitats per 
millorar la formació pel treball i fer 
atractiva l’oferta existent 

• Projectar la formació professional, 
especialment, en les famílies 
vinculades al sector industrial 

9:30 Benvinguda institucional 

Xavier López Luján, Director General d’Eurecat 

Ignasi Giménez Renom, President del Consell Comarcal del 
Vallès Occidental 

          

9:45 Ponència: Formació pel treball. Noves 
tendències i nous reptes 

A càrrec d’Antoni Navío Gámez. Professor de pedagogia 
aplicada de la UAB i docent de diversos màsters relacionats 
amb la formació professional, per al treball i la formació de 
formadors. Investigador del grup de recerca CIFO de la 
UAB amb una àmplia trajectòria en formació des d’una 
perspectiva transversal. 

 

10:15 Cafè - Networking 

 

10:30 Treball en grups al voltant de reptes específics 
de la formació pel treball 

Grup 1: Orientació i impuls de les vocacions industrials. 

Grup 2: Connexió entre centres formatius, empreses i 
alumnes. 

Grup 3: Noves tendències en la formació pel treball. 

 

12:00 Conclusions i tancament de la jornada 

A càrrec de les relatores dels grups: Carme Viñas, Serveis 
Territorials Departament Ensenyament, Marta Mencía, 
Consell de la FP de Terrassa i Josep Milà, CIESC. 
 
Tancament a càrrec del Sr. Joan Carles Paredes, conseller 
comarcal de Promoció econòmica i ocupació 

 
La Mesa de la formació pel treball del Vallès Occidental organitza la jornada 

 

NOVES TENDÈNCIES I OPORTUNITATS 
EN LA FORMACIÓ PEL TREBALL 

 

Programa 

ORGANITZA: 

AMB EL SUPORT DE: ASSISTÈNCIA TÈCNICA: 

 
 
 

Per qualsevol dubte contactar amb: 

Yolanda Beltran 
Telf: (93) 594 47 30 ext. 00 
formacion@eurecat.org 

 

Objectius 

Empreses, docents i professionals de 
la formació, agents socials i 
econòmics, administracions 
públiques i centres de formació, 
alumnes,... 

A qui va dirigida? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

On: Eurecat, Cerdanyola del Vallès 

(Av. Universitat Autònoma, 23) 

 
Quan: 25 d’octubre de 2017. De 9.30 a 12.30  

 

FORMULARI INSCRIPCIÓ 

mailto:formacion@eurecat.org
mailto:formacion@eurecat.org
https://www.google.es/maps/place/Eurecat+-+Cerdanyola/@41.4887866,2.1263307,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xb7f38da751c1b3ae!8m2!3d41.4887866!4d2.1263307
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdx04geYgUcDsdufoPHG_ilVo6RXp2Vwx626_fZBrlCnnoWA/viewform?usp=sf_link

