JORNADES FP.PRAT

DEL 5 A L’11 DE MARÇ DE 2019

FORMACIÓ PROFESSIONAL I EMPRESES:
DL B 6280-2019

connectant necessitats
#FPPrat #ConsellFPPrat

Programa
Les Jornades FP.PRAT es desenvoluparan entre el 5 i l’11 de març
a l’Institut Illa dels Banyols, a l’Institut Les Salines, al Centre de
Promoció Econòmica i a empreses de l’entorn.
Aquestes jornades les organitza el Consell Municipal de
Formació Professional, òrgan sectorial de participació
comunitària que es constitueix com plataforma estable de
treball dels diferents agents educatius, socials i econòmics que
operen a l’entorn local, amb l’objectiu principal de fomentar la
formació professional i la plena inserció laboral i professional dels
joves de la ciutat.
Les jornades tenen com a objectiu general millorar i enfortir la
connexió entre la formació i el mercat de treball, aspecte que
és clau per millorar la formació de l’alumnat i per actualitzar les
metodologies i tècniques del professorat.
En l’edició d’enguany, els instituts tornen a oferir un extens
programa d’activitats que completa i enriqueix el currículum del
seu alumnat (concretament són 71 les activitats programades
amb una forta diversitat d’oferta: conferències, tallers, visites a
empreses, sessions amb exalumnes, etc..).
Confirmació d’assistència
En cas de voler assistir a una de les sessions als instituts cal
contactar amb el centre organitzador. De cara a l’acte de cloenda
del dia 11 de març cal enviar un correu a consellfp@elprat.cat

INS Illa dels Banyols
Dimarts 5 març

Dijous 7 març

09.00-13.30 h

Visita a l’empresa Hune per conèixer tipus, funcionament i manteniment de
maquines elevadores

09.00-13.30 h

Conductes de Ventilació. A càrrec de Manuel Moraga. Assistència Tècnica i
promoció en Climatització. Isover

11.30-13.30 h

Xerrada sobre Facturació a càrrec de Rodrigo López, del departament de
gestió d’energia de l’empresa Fenie Energia

09.00-11.00 h

RODI. Per determinar. Tècnic de zona. Rodi

11.30-13.30 h

Gasos dins el món de la soldadura Industrial. A càrrec de Javier Periañez,
Mario Juni i Angel Sancho. Direcció Tècnica. Insolpul S.L i Messer

11.30-13.00 h

Comandaments de Vols electrònics. A càrrec de Roberto Pla Aragones.
Coronel cap ACAR Prat. Exercit de l’Aire

16.00-18.00 h

Sistemes de Ventilació. A càrrec de Guim Castrillo Bueno. Tècnic
Comercial.
Soler&Palau

16.00-18.00 h

Maquinaria d’obra pública. A càrrec de Juan Pablo Diaz. Responsable
Komatsu seu de Pallejà. KOMATSU

18.30-20.00h

Mobilitat Erasmus+. A càrrec de Jordi Castillo. Secretari General XarxaFP,
Projectes Europeus i Relacions internacionals. FundacioBCN FP

11.30-13.30 h
15.00- 17.00 h

Combustibles en Aviació. A càrrec de Josep Galopart. Responsable
combustibles d’aviació. Gasoils Rovira
Manteniment d’aeronaus de turbina. A càrrec de Raul Garcia. Cap de Base
d’Air Europa Barcelona. Globalia

16.00-18.00 h

Aerotermia. A càrrec de Didac López Diaz. Delegat Territorial. Domusa

18.30- 20.30 h

Safety (Seguretat Industrial). A càrrec d’Antonio Luna. Field Application
Engineer. Omron

Dimecres 6 març

Divendres 8 març

09.00-10.30 h

Mobilitat Erasmus+. A càrrec de Jordi Castillo. Secretari General XarxaFP,
Projectes Europeus i Relacions internacionals. Fundació BCN FP

11.00-12.30 h

Quadre Intel·ligent / KNX y eConfigure. A càrrec d’Oscar Aniorte.
Coordinador EcoXpert &KNX. Schneider Electric

11.30-13.00 h

Tecnologia dins l’automoció. A càrrec de Juan Manuel Pérez Pérez. Cap de
taller. BMW

12.30-13.30 h

Masclisme, estereotips i llibertat personal. A càrrec de Marcos Castro.
Professor de secundària i de la Universitat de Barcelona. Associació
Hombres en diálogo

13.00-13.30 h

PICA-PICA COMIAT JORNADES 2019

16.30-18.00 h

Controlador aeri: Habilitats, formació i gestió de riscos. A càrrec d’Alex
Bachs. Barcelona Air Navigation Center

16.00-18.00 h

Refrescament i Calefacció per Superfícies Radiants. A càrrec d’Oscar
Villoria. Enginyer Mecànic. REHAU

18.30-20.00 h

Escola de paracaigudistes. A càrrec d’Ariel Juncos González. Instructor.
BCN Skydive

17.00-18.00 h

Reparació Vidres. A càrrec de German Lorca, Delegat Tècnic de l’empresa
CARGLASS.

20.00-20.30 h

PICA-PICA COMIAT JORNADES 2019

18.30-20.00 h

Masclisme, estereotips i llibertat personal. A càrrec de Marcos Castro,
Professor de secundària i de la Universitat de Barcelona. Associació
Hombres en diálogo

INS Les Salines
Dimarts 5 març

Dimecres 6 març

08.00-09.30 h

Introducció al photoshop. Primeres passes amb el programari de retoc fotogràfic
photoshop. Jordi Moreno

08.00-09.00 h

Xerrada seguretat vial policia local. Informació bàsica normativa de desplaçament
i normes de seguretat amb bicicleta per nucli urbà. Herminio Sevillano

09.00-11.00 h

Els inconvenients del sucre. Teoria i pràctica respecte aquest producte alimentari
de consum massiu. Maria Lidón

09.00-10.00 h

09.00-13.30 h

Técnica de Trenes. Taller demostració de diversos tipus de trens. Codou Gueye

09.00-14.00 h

La pedra seca. Tipologies i utilitats. Principis constructius de la pedra seca. Xavier
Modest de Prat Comú i Albert Gavaldà

Xerrada Seguretat en Muntanya. Es donarà informació de com realitzar de
forma correcta la gestió del risc en muntanya, i quins són els principals causants
d’accidents. Caporal Roger Angüés (Unitat del Mossos d’Esquadra de la Unitat
d’Intervenció en Muntanya)

09.00-11.00 h

09.30-11.00 h

Introducció al photoshop. Primeres passes amb el programari de retoc fotogràfic
photoshop. Jordi Moreno

Autoestima en la imatge. Com em sento amb mi mateixa, com em sento amb el
meu cos, com tot això es relaciona. Ajuntament de El Prat. Departament de Salut

09.00-14.00 h

10.00-11.00 h

La vida no és el que et passa sinó el que fas amb el que et passa. Els beneficis del
Coaching. Cristina Peirò

Construcció de parets de pedra a 2 cares. Tasques prèvies a la construcció de la
paret, preparació de lazon, construcció de paret a 2 cares. Xavier Modest de Prat
Comú i Albert Gavaldà

11.00-12.00 h

La vida no és el que et passa sinó el que fas amb el que et passa. Els beneficis del
Coaching. Cristina Peirò

10.00-11.00 h

Taller de primers auxilis (1a sessió). Conèixer i entendre el concepte del PAS. Assolir
coneixements bàsics de la pràctica dels primer auxilis. Saber què és i com es fa el
Suport Vital Bàsic. Saber què és el DEA i per a què serveix. Ajuntament de El Prat

11.30-13.30 h

Els inconvenients del sucre. Teoria i pràctica respecte aquest producte alimentari
de consum massiu. Maria Lidón

11.30-12.30 h

Taller de primers auxilis (1a sessió). Primers auxilis. A càrrec de Carlos García,
Tècnic de Socors i Emergències de la Creu Roja.

11.30 h

Perspectives i responsabilitats laborals dels alumnes de la família de Comerç i
Màrqueting. Què hi busquen les empreses en els seus treballadors potencials. Cóm
superar una entrevista de treball i què busquen les empreses en els estudiants.
Tasques i responsabilitats a dur a terme en una transitària. Sr. Daniel López,
Operations Manager de Logwin Air & Ocean Spain SLU.

11.30-13.00 h

Autoimatge i Consum. Treballem aspectes que afavoreixen la construcció de
l’autoimatge dels joves i la reforcen davant la pressió dels iguals. Ajuntament de El
Prat. Departament de Salut

11.30-13.30 h

Xerrada de discapacitats. Situació personal d’una persona amb discapacitats.
Pràctica de Boccia. Edi Rovira

15.30-17.30 h

Blockchan i Bitcoin. Explicació de la tecnologia Blockchain sobre la base de
Bitcoin. Andrés Fernández

11.30-13.30 h

17.00 h

Funcions de les entitats de crèdit. Funcions del sector bancari i evolució fins avui.
Gonzalo Suárez Fernández (Assessor financer europeu)

TALLER UNGLES. Demostració pas a pas de la manicura, maquillatge d’ungles
shellac. Montserrat Ubach Amador

11.30-13.30 h

17.00-18.15 h

Xerrada tècnica per la consultora Deloitte. Explicació de quins perfils funcionals
necessiten el informàtics per poder desenvolupar correctament la feina. Guillem
Gutiérrez

Accés del Grau Mitjà al Cicle de Grau Superior. Incorporació al món laboral.
Alumnes que explicaran al Grau Mitjà la seva experiència des de el Grau Mig fins al
superior. Alumne: Xavi Chávez i Marc Fortres

11.30 h

l’EOI del Prat t’ho posa fàcil. Plans d’estudi de l’escola Oficial d’Idiomes.
Importància dels idiomes de cara al món laboral. Silvia Milian

15.30-17.00 h

Accés del Grau Superior a la Universitat. Incorporació al món laboral. Alumne
que explicarà al Grau Mitjà la seva experiència des de el Grau Superior fins a la
Universitat i al mon laboral. Alumne: Alex Bezos

15.30-17.00 h

Es pot viure dels videojocs. Xerrada Técnica sobre la industria de videojocs des
de la visió d’un programador. Julián Pérez Martínez

16.00 h

l’EOI del Prat t’ho posa fàcil. Plans d’estudi de l’escola Oficial d’Idiomes.
Importància dels idiomes de cara al món laboral. Silvia Milian

08.00-14.40 h

Ergonomia a l’àmbit del treball / Xerrada FCT / Tècniques bàsiques d’infermeria:
purga de sèrum. Taller donat per una fisioterapeuta que realitzarà tècniques
i exercicis per millorar les postures laborals. Ex alumnes parlen de les seves
experiències a les FCT i realitzen una tècnica habitual a l’àmbit sanitari. Alba
Novell, ex alumnes CAI experiències a les FCT i realitzen una tècnica habitual a
l’àmbit sanitari. Alba Novell, exalumnes CAI

INS Les Salines
Dijous 7 març

Dilluns 11 març

09.00-10.00 h

Taller de primers auxilis (1a sessió). Primers auxilis. A càrrec de Carlos García,
Tècnic de Socors i Emergències de la Creu Roja.

08.00-10.00 h

Hipopressius. Classe teòrica i pràctica de hipopressius. Jennifer Asensio

09.00-11.00 h

10.00-12.30 h

Hipopressius. Classe teòrica i pràctica de hipopressius. Jennifer Asensio

XERRADA PERFUMISTA. Xerrada d’un perfumista que ens explica la importància
de l’olor en les nostres vides, aquesta activitat està relacionat amb la cosmètica en
un saló de perruqueria. Daniel Josier

12.30-14.30 h

Hipopressius. Classe teòrica i pràctica de hipopressius. Jennifer Asensio

08.00-14.40 h

Ergonomia a l’àmbit del treball / Xerrada FCT /Tècniques bàsiques d’infermeria:
purga de sèrum. Taller donat per una fisioterapeuta que realitzarà tècniques
i exercicis per millorar les postures laborals. Ex alumnes parlen de les seves
experiències a les FCT i realitzen una tècnica habitual a l’àmbit sanitari. Alba
Novell, ex alumnes CAI

10.00-11.00 h

Taller de primers auxilis (1a sessió). Primers auxilis. A càrrec de Carlos García,
Tècnic de Socors i Emergències de la Creu Roja.

10.00-11.00 h

Seguretat en la xarxa. Molts de nosaltres estem permanentment connectats a la
xarxa. Per tal que aquesta experiència no ens deixi un gust amarg és necessari ... A
càrrec de Keppra

11.00-

Visita a la DAMM. Visita a la instal·lació de la fàbrica per veure com és el procés de
elaboració de la cervesa, així com el mecanitzat del magatzem i sector logístic.
Responsable de l’empresa

16.00-

Visita a la DAMM. Visita a la instal.lació de la fàbrica per veure com és el procés de
elaboració de la cervesa, així com el mecanitzat del magatzem i sector logístic.
Responsable de l’empresa

16.00-

Actualitat del sector del Transport i la Logística: valoració actual i perspectives
de futur. Actualitat del sector i nous reptes. Quines són les línies per a
desenvolupar el negoci d’una consignatària. Experiències. Sr. Àlex Ferràndiz,
Gerent de l’Associació de Consignataris de Vaixells de Barcelona. Sra. Eva Casas,
Directora de RRHH de Hapag Lloyd Spain SL. Sra. Mª Carmen Murillo, Gerent d’
Agunsa Europa SA. Sr. Jordi Sellarés Serra, Secretari General Comité Español de
la Cámara de Comercio Internacional. Sr. Jesús Hernanz, Director de RRHH de
Vapores Suardiaz del Mediterráneo SA.

17.30-

Experiències des que vas finalitzar els estudis. Què opines del teu sector
professional. El dia a dia d’una transitària. La trajectòria professional dels titulats
i les seves opinions avui. Tornaries a repetir la teva formació? Experiències del
treball en una transitària. Sr. José Alejandro Díaz, Tècnic Superior en Logística a
Universal Global Logistics SAU

18-30-

Associació ATTIL. (Associació de Titulats de Transport i Logística). Presentació
de l’Associació i quin és el pla d’acció per aquest proper any. Sr. Francesc Ortega,
President de l’Associació. Sr. Carlos Higueras, Secretari-Administrador de l’Associació.

Tot el dia

Maquinaria petita per horticultura. Ús de maquinària per facilitar la feina a
l’activitat agrària i millorar l’eficiència. “Presentació: pendent de confirmar

08.00-14.40 h

Ergonomia a l’àmbit del treball / Xerrada FCT / Tècniques bàsiques d’infermeria:
purga de sèrum. Taller donat per una fisioterapeuta que realitzarà tècniques
i exercicis per millorar les postures laborals. Ex alumnes parlen de les seves
experiències a les FCT i realitzen una tècnica habitual a l’àmbit sanitari. Alba
Novell, ex alumnes CAI
Curs SVB i DEA. Curs de capacitació en suport vital bàsic i ús del desfibril·lador PAS
Sortida a centre sociosanitari. Sortida a un centre d’atenció sociosanitària a Gavà.
Centre: Gavà Centre

Curs SVB i DEA. Curs de capacitació en suport vital bàsic i ús del desfibril·lador.
PAS
Sortida a centre sociosanitari. Sortida a un centre d’atenció sociosanitària a Gavà.
Centre: Gavà Centre

ACTE DE CL

ENDA

JORNADES FP.PRAT 2018-2019
“FP I EMPRESES: CONNECTANT NECESSITATS”
11 de març de 2019 a les 17.45 h
Centre de Promoció Econòmica de l’Ajuntament del Prat
(C/ de les Moreres, 48)
L’objectiu d’aquest acte de cloenda és generar un espai de trobada i debat entre els diferents
professionals relacionats amb la formació professional: empreses, docents dels instituts i altres
agents econòmics i socials del territori.
Enguany compartirem la reflexió sobre el que implica trobar-nos immersos en l’era digital amb
el fort impacte que això està provocant en les nostres vides. Els canvis són de tal magnitud que
ja podem dir que ens trobem davant la quarta revolució industrial, que es caracteritza per la utilització de tota una sèrie de tecnologies que permeten la hibridació del món físic i el digital, un
fenomen que s’anomena Indústria 4.0. L’estudi que es presentarà analitza l’impacte laboral de la
Indústria 4.0 a Catalunya pel que fa a l’evolució de l’ocupació en els propers anys, la tipologia de
les ocupacions que tenen més probabilitat de ser automatitzades, l’afectació de les condicions
de treball i la importància de la formació per aprofitar els avantatges d’aquest procés.
PROGRAMA
17.45 h Recepció i lliurament de documentació
18.00 h Benvinguda a càrrec del Sr. Lluís Tejedor, alcalde del Prat
Ponència “Les professions del futur. L’impacte laboral de la Indústria 4.0 a Catalunya”,
a càrrec del Sr. Joan Miquel Hernández Gascón, cap de l’Àrea d’Anàlisi Estratègica, de la
Direcció General d’Indústria
Cloenda i lliurament de reconeixements a les empreses
19.15 h

Networking empresarial (refrigeri a càrrec d’alumnes del curs de PFI-PTT d’Auxiliar
d’hoteleria: cuina i serveis de restauració de l’Institut Illa dels Banyols)
Més informació i inscripcions: consellfp@elprat.cat / 93 379 00 50 (ext. 5484)

Empreses i entitats col·laboradores

