
Setmana Europea de la Formació Professional

La  Setmana  Europea  de  la  Formació  Professional  és  una  iniciativa  de  la

Comissió  Europea  que  té  per  objectiu  fer  més  atractiva  la  Formació

Professional (FP) per a les competències i els lloc de treball de qualitat a través

d’una combinació d’esdeveniments que tenen lloc a tot Europa, a escala local,

regional i estatal.

Durant  la  setmana,  hi  hauran  activitats  que  acostaran  l’FP  als  ciutadans,  i

especialment als joves que estudien la ESO, per tal que coneguin millor els

programes de FP com aposta de futur.

La Setmana Europea de la  Formació  Professional  tindrà  lloc  del  5  al  9 de

novembre a tot Europa.

Per què se celebra aquesta setmana?

- Per poder impulsar l’Educació en general i la Formació Professional en

particular. Aquesta es presenta com una opció intel·ligent, divertida i que

condueix cap a l’excel·lència en l’educació cap a llocs de treball d’alta

qualitat i l’augment de l’ocupabilitat.

- La Formació Professional és una opció desitjable per a les persones de

totes les edats, i prepara a les persones per llocs de treball a tot el món.

- La formació de qualitat desenvolupa el potencial creatiu i innovador dels

estudiants.

- Millorar les oportunitats de treball i millorar la integració en la societat és

clau per millorar l’educació i la rehabilitació durant tota la vida.

- L’aprenentatge  permanent  millora  la  inclusió  social,  la  diversitat  i  la

ciutadania activa.



Programa a Granollers del 5 al 9 de novembre

- Roll-ups informatius sobre la FP a la biblioteca Can Pedrals del 5 al 9 de

novembre

Instituts participants:

- Institut Celestí Bellera, Institut Carles Vallbona, Institut EMT, Institut Antoni

Cumella, Institut Marta Estrada i Centre Vallès.

Dilluns 5 de novembre

Xerrada “Ambaixadors de la Dual”
A càrrec de la Fundació Bertelsmann
Lloc: Institut Antoni Cumella     Hora: 11:30h

Dimarts 6 de novembre

Xerrada “Ambaixadors de la Dual”
A càrrec de la Fundació Bertelsmann
Lloc: Centre Vallès (PTT) Hora: 8:30h
Lloc: EMT  Hora: 10:20h
Lloc: Institut Celestí Bellera   Hora: 10:30h 
Lloc: Institut Carles Vallbona   Hora 11:45h
Lloc: Centre Vallès (CFA)  Hora: 18:30h

Xerrada  “Què  són  les  competències  professionals  i  per  què  són
importants. Les professions de futur”
A càrrec de l’especialista Fran Rojas
Lloc: Institut Celestí  Bellera  Hora: 9h
Lloc: Institut Antoni Cumella  Hora 10:30h
Lloc: Institut Celestí Bellera    Hora: 12:30h

Taller  pràctic  d’atenció  al  pacient  traumàtic  d’actuació  sanitària  en  un
accident de trànsit
A càrrec dels alumnes del Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Emergències
Sanitàries de l’EMT
Lloc: Davant EMT (c/ Roger de Flor 66) Hora: de 16h a 20h



Dimecres 7 de novembre 

Xerrada Les professions de futur i les competències professionals
A càrrec de Maricel Ruiz (El Despertador)
Lloc: Institut Marta Estrada  Hora: 9h 
Lloc: Institut Marta Estrada  Hora 11:30h
Lloc: Institut Carles Vallbona  Hora: 13:30h

Dijous 8 de novembre

Taller d’Aparadorisme per alumnes 
A càrrec d’alumnes del Cicle de Grau Mitjà d’Activitats Comercials
Lloc: Centre Vallès Hora: 9:30h

Divendres 9 de novembre

Taula rodona sobre els perfils professionals que necessiten les empreses
A càrrec de responsables de RRHH  de diferents empreses del territori
(Bosch, Freudenberg. DECFA i DERYPOL)
Lloc: EMT    Hora: 10:20h

www.granollers.cat/setmanafp


