
Un any més, la nostra ciutat torna
a organitzar les Jornades FP.Prat.
Concretament, es desenvoluparan entre el 5 i el 9 de març i les
organitzen els dos instituts d'FP
del Departament d’Ensenyament
(Illa dels Banyols i Les Salines)
conjuntament amb l’Ajuntament;
tot plegat en el marc de la Taula
de l'FP del Prat, en què també
participen els Serveis Territorials
del Departament d’Ensenyament,
l’Associació El Prat Empresarial,
PIMEC - Baix Llobregat, el CFA
Terra Baixa i el Servei d’Ocupació
de Catalunya.
L’objectiu d'aquestes Jornades és
doble. D'una banda, facilitar que
el conjunt de la ciutadania i de
manera específica les persones
interessades a participar en algun
dels cicles formatius conegui
l’àmplia oferta de cursos existent
al Prat.
Per aconseguir-ho, els dos
instituts d'FP de la ciutat han
organitzat un ampli ventall
d’activitats, que podeu consultar

· 

en aquest fulletó i que,
prioritàriament, han de servir
per donar aquesta informació
a les persones interessades.
D’altra banda, les Jornades
FP.Prat també tenen com a
objectiu generar un espai de
trobada i debat entre els
diferents professionals relacionats
amb l'FP: empreses, docents dels
instituts i altres agents econòmics
i socials del territori.

JORNADES FP.PRAT

Les polítiques de foment de la
formació professional necessiten
amplis consensos entre els actors
implicats, per la qual cosa, com
es recull en el PAM 2015-2019, es
crearà el Consell Municipal de
l’FP del Prat, que renovarà l’actual
Taula de l’FP del Prat. En el marc
de la sessió inaugural de les
Jornades, que tindrà lloc el dia
5 de març, es presentarà el que
serà el Consell de l’FP del Prat.
Us animen a repassar l’ampli
ventall de propostes d’aquestes
Jornades i a participar-hi
activament.



del 5 al 9 de març de 2018





Dilluns, 5 març de 2018 - PROGRAMA
17.45 h.

Recepció i lliurament de documentació

18.00 h.

Benvinguda institucional a càrrec del Sr. Lluís Tejedor, l’alcalde,
i la Sra. Núria Vallduriola, directora dels Serveis Territorials
d’Ensenyament al Baix Llobregat.

Departament d’Educació
de l’Ajuntament del Prat
www.elprat.cat/educacio

Centre de Promoció Econòmica
CFA Terra Baixa
de l’Ajuntament del Prat
www.cfaterrabaixa.cat
www.elprat.cat/empresa-comerc-i-ocupacio

FORMACIÓ PROFESSIONAL I EMPRESES:

Ponència “Transformacions tecnològiques i futur del treball i les
professions: reptes i oportunitats”, a càrrec de Jordi Ficapal,
president del Consell Català de Formació Professional.

Lliurament de diplomes a les empreses reconegudes.
19.15 h.

Networking empresarial (refrigeri a càrrec del PFI - PTT
d’Auxiliar d’Hoteleria: cuina i serveis de restauració de
l’institut Illa dels Banyols)

Centre de Promoció Econòmica de l’Ajuntament del Prat
C/ de les Moreres, 48

SSTT del Baix Llobregat del
Departament d’Ensenyament
www.gencat.cat

Institut Les Salines
Dept. d’Ensenyament
www.inslessalines.cat

El Prat Empresarial.
Associació d’Empresaris
del Prat deLlobregat
www.elpratempresarial.com

Oficina de Treball del Prat. Servei
d'Ocupació de Catalunya (SOC)
www.serveiocupacio.gencat.cat

#fpprat

Institut Illa dels Banyols
Dept. d’Ensenyament
www.insilla.net

PIMEC Baix
Llobregat-l’Hospitalet
www.pimec.org
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Presentació del Consell de la FP al Prat.

connectant necessitats





Dimarts 6 març
09.00-11.00 h.
09.00-13.00 h.
11.30-12.30 h.
15.00-16.00 h.
16.00-18.00 h.
17.00-19.00 h.
18.30-20.30 h.

Nous combustibles, a càrrec de Francisco Javier Ribas, gerent d'Evarm
Assajos no destructius en aviació, a càrrec de Víctor Chumillas,
director de formació d'Olympus
Sensibilització de l'economia social, a càrrec de la Federació de
Cooperatives de Treball de Catalunya
Mobilitat Internacional Erasmus+, a càrrec de Raquel Carrasco,
professora de la Fundació BCN FP
Què és el Centre de Promoció Econòmica?, a càrrec de Núria Iglesias,
tècnica d'activitat econòmica del Centre de Promoció Econòmica
Airbus - Fabricació d’aeronaus, a càrrec d’Alvaro Arias, mecànic
certificador d'Airbus Industrie
Manteniment d'equips de handling, a càrrec d’Eneko Mitxelena, Serpista

Dimecres 7 març
09.00-10.30 h.
11.30-13.00 h.
11.30-13.30 h.
15.00-17.00 h.
15.00-17.00 h.
15.00-17.00 h.
17.00-18.00 h.
18.30-20.30 h.
19.00-21.00 h.

Drons, a càrrec de Miquel Garriga, responsable del departament
tècnic de Gadget Iberia S.L
Novetats en la inspecció ITV, a càrrec de David Gil, Tècnic
inspector ITV de Certio
Combustibles d'aviació, a càrrec de Josep Galopart, responsable
del departament de combustibles d´aviació de Gasoils Rovira
Manteniment aeronàutic, a càrrec de Raul García i David
Aribau, caps base Barcelona d'Air Europa
Maquinària elevadora, a càrrec de Marc Ramos i Víctor Alonso,
tècnics de formació interna d'Hune
Sessió tècnica de ventilació i refrigeració, a càrrec de Meritxell
Juncà, product manager de Testo
Sistemes de ventilació, a càrrec de Guim Castrillo, tècnic de
sistemes de ventilació de S&P Soler i Palau
Primers auxilis, a càrrec de Carlos García, tècnic de socors
i emergències de Creu Roja
Situació actual del manteniment aeronàutic, a càrrec de Jose
Luis Gallego i Juan Alibau, tècnics certificadors d'ATMA

Dijous 8 març
09.00-11.00 h.
11.30-13.30 h.
15.00-17.00 h.
17.00-18.30 h.
18.30-20.00 h.
19.00-20.30 h.

Què és el Centre de Promoció Econòmica?, a càrrec de Núria
Iglesias, tècnica d'activitat econòmica del Centre de Promoció Econòmica
Primers auxilis, a càrrec de Carlos García, tècnic de socors i
emergències de Creu Roja
Aïllament en instal·lacions de climatització, a càrrec d’Ángel Ramírez,
technical sales engineer d'ARMACELL
Novetats en la inspecció ITV, a càrrec de José Antonio Suay, director
del servei tècnic de Geancar
Mecànica de competició, a càrrec de Lluís Sorribes, professor de LSD
Engineering
Curs de paracaigudisme, a càrrec de Paracaidistas Barcelona

Dilluns 5 març
09.00-13.00 h.

08.30-10.00 h.
10.00-12.00 h.
12.00-14.00 h.
15.00-16.30 h.
17.00-18.30 h.
18.30-20.00 h.

Arrencada i encès en el motor de pistó, a càrrec de Ricard Vidal,
historiador de l´Aeroteca
Manteniment vehicle elèctric, a càrrec de Francisco Martínez, professor
de vehicle elèctric
Manteniment militar, a càrrec de Roberto Plà, Coronel Jefe de l’ACAR
del Prat de Llobregat del Ministeri de Defensa
Desglaç en l'aviació comercial, a càrrec de Domingo Jaumandreu
i Francisco Val de la Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya
Control del trànsit aeri, a càrrec de Jaume Assesa, controlador Aeri de
Controladores aéreos
Reparació de vidres de l'automòbil, a càrrec de German Lorca, delegat
tècnic de Carglass
Soldadura per capil·laritat i altres, a càrrec de Luis Alberto Olmeda,
delegat tècnic de Castolin

L'allisat de queratina i les seves tècniques, a càrrec de Brumen

Dimecres 7 març
08.00-09.30 h.
08.00-09.30 h.
09.00-10.00 h.
09.00-11.00 h.
09.00-13.00 h.
09.30-11.00 h.
09.30-11.00 h.
10.00-11.00 h.
10.00-12.00 h.
12.00 h.
16.00 h.

Mínim d'esport per informàtics, a càrrec d’alumnat del CFGS TAFE
Muntatge audiovisual, a càrrec d’alumnat del CFGS ASIX
Seguiment, supervivència a la muntanya, a càrrec de Roger Cararach
Fes el teu Currículum Vitae, a càrrec del Servei Local d’Ocupació
del Centre de Promoció Econòmica
Noves tendències del color KIM, a càrrec de Xavier Roses, tècnic de
Kim, a través de Brumen
Mínim d'esport per informàtics, a càrrec d’alumnat del CFGS TAFE
Muntatge audiovisual, a càrrec d’alumnat del CFGS ASIX
Tècniques de rescat. Situacions, a càrrec de Guillem Amorós del Grup
d'Actuacions Especials dels Bombers de la Generalitat
de Catalunya (GRAE)
Jornada de la sostenibilitat, a càrrec de Mariano Bueno, expert
en agricultura ecològica, geobiologia, bioconstrucció i alternatives
de vida més saludables
Xerrada prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior, a càrrec
d’Àngels Oliete, CFA Terra Baixa
Defensa dels drets humans dels immigrants, a càrrec d’Óscar
Rando, Gats - Grups Associats de Treball Sociocultural

Dijous 8 març
Introducció al Photoshop, a càrrec de Jordi Moreno
Fes el teu Currículum Vitae, a càrrec del Servei Local d’Ocupació
del Centre de Promoció Econòmica
09.30-11.00 h. Introducció al Photoshop, a càrrec de Jordi Moreno
10.00-11.00 h. I després del cicle, què?, a càrrec de Leonardo Salvatierra i Guillem
Borrego, exalumnes
11.30 h.
Accés del Cicle de Grau Mitjà al Cicle de Grau Superior. Incorporació
al món laboral, a càrrec d’Àlex Bezos, alumne

Divendres 9 març
18.00-20.00 h.

Cures d'infermeria en un centre de dia, a càrrec d’Esther Girola,
infermera del Centre de dia L'Onada de Sant Cosme
Emprenedoria en el sector de la salut: un cas pràctic, a càrrec de
Raquel Riera, directora de Moebio

Campament d'innovació sobre malbaratament alimentari al
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa

Dimarts 6 març
Taula rodona, a càrrec d’exalumnes de PAE a Can Comas
Campament d'innovació sobre malbaratament alimentari al Centre
Cívic Sant Jordi-Ribera Baixa
15.30 h.
Fem els 360 graus d'una empresa: LED BARCELONA-EL PRAT,
a càrrec de Sonia Alasso, a LED Barcelona
16.00-19.00 h. Com iniciem una transitària? L'experiència d'una empresa de
transport des dels seus inicis, a càrrec de Carlos Guimet i Amadeu
Zaragoza, directors de Multitrade-Spain, al Centre Cívic
Jordi - Ribera Baixa
16.00-19.00 h. El sector del transport avui. Cap a on anem? Quin és el futur?,
a càrrec de Josep Mª Fortuny, sots director general d'ordenació de la
Direcció General de Transport de la Generalitat de Catalunya,
al Centre de Promoció Econòmica
08.00-10.00 h.
09.00-13.00 h.

Dimecres 7 març
Sortida Hospital Benito Menni, a càrrec de l'Hospital
Benito Menni
09.00-10.00 h. Què fem amb els papers?, a càrrec de l'Arxiu Municipal del Prat
del Llobregat al Cèntric Espai Cultural
10.00-12.00 h. Jornada de la sostenibilitat, a càrrec de Mariano Bueno, expert
en agricultura ecològica, geobiologia, bioconstrucció i alternatives
de vida més saludables, al Centre Cívic Jordi - Ribera Baixa
(en cas de pluja)
17.00 h.
Desenvolupament d'un projecte de programari i maquinari lliure
per a la mesura en l'esport, a càrrec de Xavier de Blas, professor de
FPCEE Blanquerna - URL, al Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
08.00-14.00 h.

Dijous 8 març
09.00-10.00 h.
16.00 h.

08.00-09.00 h.
09.00-11.00 h.

10.00-11.00 h.

)

Dilluns 5 març
09.00-13.00 h.

Dimarts 6 març
Dia de la sostenibilitat. Taula rodona amb exalumnes, a càrrec de Javi
Vicente, Héctor i Elia M
09.00-12.00 h. Els recollits, a càrrec de Núria Navarro
10.00-12.30 h. Experiències de les FCT i tècniques habituals a la pràctica hospitalària,
a càrrec de Cristina Ruso, Ruth Altemir i Lorena Puente
11.30 h.
Accés del Cicle de Grau Superior a la Universitat. Incorporació al món
laboral, a càrrec de Marc Espada, alumne
12.30-14.30 h. Trencar l'estigma de les malalties psiquiàtriques, a càrrec de l’Hospital
Benito Menni
18.00 h.
Connectats: Cooperant per alliberar el nostre potencial, a càrrec de
Joan Canals, El Despertador
08.00-10.00 h.

Divendres 9 març
08.00-10.00 h.

(

Què fem amb els papers?, a càrrec de l'Arxiu Municipal del
Prat de Llobregat, al Cèntric Espai Cultural
Xerrada tècnica sobre usabilitat i accessibilitat, a càrrec de
Mª Teresa Corbella, servei TIC del Centre de Recursos Educatius
ONCE, al Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa

Divendres 9 març
Campament d’innovació sobre malbaratament alimentari al
Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa
12.00-14.00 h. Mesura de velocitat, força i potència en l'esport, aplicació en
gimnasos d'equips de màxim nivell esportiu, a càrrec de Xavier
de Blas, professor de FPCEE Blanquerna - URL, al Cèntric
Espai Cultural
09.00-13.00 h.

