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COMISSIÓ DE TREBALL INNOVACIÓ 

1ª Reunió 
 

Consell de la Formació Professional del Prat  
 

Data: 28 de novembre de 2018 

Horari: 17:30h  

Lloc:  Carrer de les Moreres 48, El Prat de Llobregat (Centre de Promoció Econòmica)  

 

Ordre del dia de la sessió 

 Benvinguda i objectius de la sessió.  

 Constitució del grup de treball 

 Revisió dels objectius fixats  

 Definició pla de treball 

 Calendari de treball i cloenda de la sessió 

 

 

Persones assistents 

 Valle Moreno Leon (Ins Les Salines): capestudis@inslessalines.cat  

 Santi Cocera Gracia (Ins Illa dels Banyols): scocera@xtec.cat 

 Horacio Placenti (El Prat Empresarial): reclamstation@reclamstation.com  

 Carlos Vega (Ciudadanos): Carlos_Vega_S@hotmail.com 

 Sergi Berga Llopis (Grup municipal PDeCAT): bergallopis@gmail.com 

 Carme Villen (Educació-Ajuntament del Prat): villen@elprat.cat 

 Mar Fernandez (Promoció Econòmica-Ajuntament del Prat): fernandezg@elprat.cat 

mailto:capestudis@inslessalines.cat
mailto:scocera@xtec.cat
mailto:reclamstation@reclamstation.com
mailto:Carlos_Vega_S@hotmail.com
mailto:bergallopis@gmail.com
mailto:villen@elprat.cat
mailto:fernandezg@elprat.cat


                                                                   

 

 

2 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

Presentació del objecte de la reunió de constitució del grup de treball de la Comissió 

d’Innovació. 

 

Cadascun dels agents participants exposa el seu concepte sobre innovació i les accions al 

voltant d’aquesta temàtica que estan desenvolupant.  

 

Acords de línies de treball als que arriben els membres de la comissió: 

 Els centres de FP compartiran les acciones i projectes que en aquesta matèria estiguin 

desenvolupant per poder fer seguiment i comunicació dels mateixos (MetropolisFPLab, 

Innova FP, etc) 

 

 Es presenta el Pla de Mesures d’Innovació a l’FP de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 

la Fundació BCN FP (Convocatòria d’ajuts, curs 2018-19, a mesures que promoguin la 

qualitat i la innovació en el sistema de formació professional). Els centres compartiran 

els projectes que puguin ser presentats en aquesta convocatòria.  

 

 Estudiar les possibles vies d’introduir formes innovadores en la impartició de la formació 

professional (Formació per projectes): a través de contacte, visita o reunions amb 

altres centres que ja estiguin impartint aquesta metodologia. 

 

 Col·laboració entre Illa dels Banyols i CPE amb els projectes Innovació al sector de la 

Logística 4.0 (Pacte local per a l’ocupació) i Innovació industria 4.0 Projecte I- Trace 

(Illa dels Banyols): trobar sinergies i espais comuns de col·laboració i participació entre 

aquests dos projectes. Aquesta línia de treball pot suposar formacions, cessió de 

material, visites a empresa amb alumnes i/o jornada específica adreçada a empreses al 

centre de FP. 

 

Calendarització de reunions de forma trimestral, la propera es realitzarà el dia 20 de febrer 

de 2019 a les 11:30h al Centre de Promoció Econòmica. 


