
  
 

 

 

8SEMINARI TALLERSOBRE FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL7 
CCOO Catalunya, 28 Febrer, Via Laietana 16, Sala 11, 9:00 h   

Dirigit a tot l’actiu sindical de les Federacions d’Indústria i Educació  
 
A principis de 2016, les federacions estatals d’Indústria i Educació de 
CCOO van signar un conveni de col·laboració per dur a terme diverses 
activitats amb tres objectius bàsics: 
 

Ü Desenvolupar accions que contribueixin a la presa de consciència 
de la necessitat de potenciar la indústria per canviar el model 
productiu i la seva influència en el sistema educatiu. 

Ü Promoure el coneixement de les condicions econòmiques, socials i 
d’ocupació de qualitat que pot generar el desenvolupament 
industrial i els canvis educatius necessaris per fer-ho realitat. 

Ü Difondre la contribució de la I+D+i, les perspectives de l’evolució 
de les noves tecnologies i els canvis socials, en relació a la 
formació professional en secundària i en els estudis superiors de la 
universitat  

 
En el marc d’aquest conveni, fem aquest seminari-Taller d’FP dual, amb la 
col·laboració de la Secretaria de Socioeconomia, per tal de: 
 

Ø Conèixer experiències pràctiques de la Formació Professional Dual 
als sectors industrials de Catalunya. 

Ø Definir el paper de la Formació professional Dual en els sectors 
industrials i la seva incidència en la millora dels sectors productius. 

Ø Identificar riscos i oportunitats de la praxis actual. 
 
Tot amb l’objectiu d’ajudar a establir un marc general de condicions 
bàsiques per a sistemes de formació professional dual eficients. 

 
8PROGRAMA7 

 
9:00h Recepció i lliurament de materials 
9.30h Presentació 

Javier Pacheco Serradilla. Secretari General de la Federació 
d’Indústria de CCOO de Catalunya. 

9:45h Presentació del conveni confederal Indústria/Educació 
Estella Acosta. Coordinadora confederal del conveni 
Indústria/Educació de CCOO. 

10:00h Experiència dual I: Nissan. Institut La Guineueta. Barcelona. 
10:45h Pausa 
 
11:15h Experiència dual II: Indústries Teixidó. Institut Comte de Rius. 

Tarragona.  
11:45h Experiència dual III: BASF. Institut Comte de Rius. Tarragona. 
12:30h Debat 
13:15h Conclusions del Seminari-Taller 

Antònia Pascual Moreno. Secretària de Socioeconomia de CCOO 
de Catalunya. 

13:30h Cloenda 
Manel Pulido Guerrero. Secretari General de la Federació 
d’Educació de CCOO de Catalunya. 

 
 
 

Confirmar assistència a:  pmain@ccoo.cat 


