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La FIRA DE FORMACIÓ DUAL  
esdevé tot un èxit participatiu 

  
 
Organitzat per la Cambra de Comerç de Tortosa, els serveis territorials del Departament 
d’Educació de la Generalitat, i el departament d’Empresa i coneixement de la Generalitat. La FIRA 
DE FORMACIÓ DUAL, ha esdevingut un bon punt de trobada entre les empreses del nostre 
territori, ensenyament i alumnat, amb l’objectiu de crear sinèrgies en benefici d’aquets col·lectius.  
 

 

 
 

  notadepremsa 
                     21 de juny de 2019    
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La inauguració de la jornada ha anat a càrrec de Montserrat Perelló, directora dels SSTT del Departament 
d’Educació a les Terres de l’Ebre, i del vicepresident de la Cambra de Comerç de Tortosa Jordi Ferrer.  
 
 

 

La conferència “L’impacte laboral 
de la indústria 4.0 a Catalunya” 
impartida per Matilde Villarroya, 
directora general d’Indústria. No 
ha deixat indiferents als presents. 
“Si la feina la fan els robots, què 
farem amb la gent?”. Hem de 
treballar per adaptar-nos al canvi, 
sense destruir llocs de treball. 
L’automatització ens ha de 
permetre beneficis i benestar, 
però no en decrement de 
l’ocupació, ha puntualitzat 
Villarroya.    
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L’automatització de la indústria comportarà la desaparició de tasques repetitives que no aportin valor i algunes 
no rutinàries que podran ésser programades, però suposarà la creació d’altres de noves, cosa que s’oposa a la 
idea que la indústria 4.0 hagi de significar importants pèrdues d’ocupació agregada.   
 

La major part dels estudis revisats conclouen que les principals actuacions per fer front a l’impacte laboral de la 
indústria 4.0 tenen a veure amb la informació. La creixement importància de les tasques relacionades amb 
habilitats digitals obliga a obrir una reflexió sobre el aper de les disciplines STEM  en el nostre àmbit formatiu. 
 

Les empreses hauran de fer un esforç per reciclar mitjançant formació interna als treballadors ocupats en 
tasques que passaran a ser prescindibles. Hi haurà persones que es veuran expulsades del mercat de treball, 
per la qual cosa s’haurà de prendre en consideració la posada en marxa de nous mecanismes de lluita contra 
la desigualtat 
 

 

  
 
En la seva intervenció: “La Formació Professional al servei de les empreses”, José Antonio Andrés, subdirector 
general de programes i projectes del Departament d’Educació. Ha puntualitzat que “tots els centres de formació 
professional estan per donar resposta a l’empresariat”, tot comentant que lo millor del sistema DUAL, és el 
compromís adquirit entre l’empresa i el centre. 
 

La formació DUAL és la modalitat de la formació professional (FP) en la qual l’estudiant esdevé aprenent i 
combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva en l’empresa. 
 

Els objectius son: adequar la formació professional a les necessitats de les empreses. Establir una major 
vinculació i coresponsabilitat entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu 
del jovents. Millorar el procés d’aprenentatge dels estudiants de formació professional. Fomentar la participació 
de les empreses en els processos de qualificació professional de les persones, facilitant que aquestes puguin 
compaginar la seva activitat formativa en l’empresa, amb la formació en el centre educatiu.   
 

El Departament d’Educació impulsa la FP DUAL, en què centres i empreses comparteixin les responsabilitats 
formatives, per tal que els ensenyaments professionals s’adeqüin a les necessitats del mercat laboral.  
 

La formació DUAL aporta als alumnes: millorar el currículum professional i al inserció. Desenvolupar el valor 
que aporta l’estudiant per l’activitat desenvolupada a l’empresa. A l’hora l’empresa i el centre educatiu també 
n’obtenen beneficis, en tant en quant incorporen personal qualificat a l’empresa, i els centres intercanvien i 
transfereixen coneixements amb les empreses.    
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Per la seva part, Montserrat Perelló, directora dels Serveis Territorials del Departament d’Educació a les Terres 
de l’Ebre. Ha destacat que “l’alumne ha d’esser capaç de fer coses”. 
 
 

      
 
Prop de 80 persones entre representants de l’empresariat de les Terres de l’Ebre, Institucions, tècnics del 
departament d’Educació i alumnes, ha pogut compartir una bona estona tot fent Networking. 
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A la sala Federico Mayor Zaragoza, ha estat ubicat l’espai d’assessorament individualitzat. Les empreses que 
ho han volgut, han disposat d’un servei d’assessorament, on diferents tècnics els han aconsellat i aclarit 
dubtes, en temes relacionats en contractació de joves.    
 

 
 
La jornada ha finalitzat amb uns testimonials d’empresaris, alumnes i professorat, que han explicat les seves 
experiències i bones pràctiques de la FP DUAL.  
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La cloenda ha anat a càrrec de Mercè Miralles, directora del SSTT del departament d’Empresa i Coneixement 
a les Terres de l’Ebre, Montserrat Perelló, directora dels SSTT del Departament d’Educació a les Terres de 
l’Ebre, i del gerent de la Cambra de Comerç de Tortosa, Francesc Minguell, que ha destacat  
 
Promoure els canals de comunicació entre la formació dels joves i les empreses, la prospecció i la situació 
actual de la FP DUAL al nostre territori, han estat els principals objectius d’aquesta FIRA DE FORMACIÓ 
DUAL.  
 
 
Per més informació podeu trucar al 977 44 15 37 preguntar per Eva Montagut. 
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