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PROGRAMA DE LA JORNADA  
 

Totes les xarxes de centres que participen en els programes i projectes de la Subdirecció General 
de Programes i Projectes de la Direcció General d’FPIERE del Departament d’Educació realitzen 
conjuntament aquesta jornada de cloenda, aquest curs, online. 

L’objectiu de la Jornada és doble. D’una banda ens ofereix l’oportunitat de posar en comú i 
reflexionar sobre la tasca realitzada al llarg del curs, valorar els objectius assolits i plantejar nous 
reptes. D’altra banda, és un moment per compartir coneixements, bones pràctiques i projectes, 
amb els membres de les diferents xarxes. En definitiva farem balanç del treball fet i, alhora, 
presentarem propostes de millora per al curs vinent. 

Aquest any la realitat que hem viscut ha superat qualsevol escenari previsible a l’inici de curs. 
Afortunadament entre tots i totes hem trobat instruments i canals per tal d’afrontar els reptes que 
ens havíem proposat i, sovint, hem assolit millors resultats del que raonablement es podia esperar 
donada la greu situació que encara estem vivint. 

No volem deixar passar aquesta oportunitat per agrair a tothom l’esforç i professionalitat demostrat, 
i alhora fer costat als companys i companyes que, malauradament, han hagut de patir situacions 
personals complicades que no sempre s’han resolt com a tots ens agradaria.  

Tot i l’anterior entomem aquest esdeveniment com una esperada retrobada amb tots vosaltres, ni 
que sigui a través d’unes pantalles que ens han mantingut amb una finestra oberta al món, un món 
força diferent. 

09.30 h Inici de la Jornada de Cloenda  - SALA 1 - 

- 09.30h Introducció de la jornada a càrrec del Sr. Joan-Lluís Espinós, director general de Formació 
Professional i Ensenyaments de Règim Especial. A continuació balanç de les estratègies 
desenvolupades enguany a càrrec del Sr. Andrés Villena Sub- director general de Programes i 
projectes. 

- 10.00h Retiment de comptes a càrrec de  la Sra Míriam Milán i la Sra. Anabel Rodríguez, caps 
de serveis de la Subdirecció general. 

- 10.30h Conferència "Comunicació interpersonal en temps difícils: què hauríem de fer 
especialment bé” a càrrec del Sr. Ferran Ramon Cortés. 

11.00h Escape Room (Durant tota la Jornada) 
 

11.30h Cloenda de cada una de les xarxes 

Els diferents programes i projectes de la Subdirecció General es distribueixen per diferents sales, 

amb l’objecte de compartir bones pràctiques i reptes de futur: 

▪ Xarxes del Projecte de Qualitat i Millora Contínua (SALA 1) 

▪ Xarxes d’FP DUAL (SALA 2) 

▪ Xarxes de MobilitatFP (SALA 3) 

▪ Xarxes d’EmpresaFP (SALA 4) 

▪ ImpulsFP (Xarxes ActivaFP, EmprènFP, InnovaFP i OrientaFP,  i Campionat de Catalunya 

CatsKills) (SALA 5) 

▪ Programes de Formació i Inserció -PFI, PTT i FPB- (SALA 6) 

13.15 h a la SALA 1 conferència 

Víctor Küppers - “Desconfinament i actitud: Eines per afrontar els reptes que vindran” 
 

14:30 h Fi de la Jornada 
 

 

 



 

  
 
 
 

 

INFORMACIÓ GENERAL 
 

La inscripció es pot fer al web de l’XTEC, fins al 8 de juny de 2020 a l’apartat “Formació del 

professorat de la formació professional”: 0005840600 Jornada de Cloenda dels Programes i 

Projectes de Formació Professional. Curs 2019-2020 

Rebreu un correu electrònic confirmant la vostra participació i amb les instruccions per accedir a 

la Jornada. 

 
 

PROGRAMACIÓ DE CADASCUNA DE LES XARXES 
 

PFI, PTT i FPB (SALA 6) 
 

11:30h Conferència: “Eines clau per gestionar les emocions en temps d’incertesa” a càrrec del Sr. 

Daniel Gabarró 

 

12:15h Espais simultanis: 

ESPAI  A 
Experiències dels 

centres i diàleg 
 
 

✔Bones pràctiques: 
 
Espais virtuals dels 
centres (moodle, 
classroom) 

 
✔Diàleg: 

 
“Què ha de canviar el 
proper curs?” 

 
 

ESPAI  B 
Experiències dels 

centres i diàleg 
 
 

✔Bones pràctiques: 
 

Nou projecte integrat 
(padlet l’FCT a casa) 

 
 
✔Diàleg: 

 
“Motivar l’alumnat a 
distància” 

 
 

ESPAI  C 
Experiències dels 

centres i diàleg 
 
 

✔Bones pràctiques: 
 
Grup de treball de Tutoria 

 
 

✔Diàleg: 
 
“Gestió del temps durant 
el treball a distància” 

ESPAI  D 
Experiències dels 

centres i diàleg 
 
 

✔Bones pràctiques: 
 
Iniciatives solidàries 
durant  la pandèmia  

 
 
✔Diàleg: 
 
“Avantatges i 
desavantatges de 
l’educació a distància” 

 

 

XARXES DEL PROJECTE DE QUALITAT I MILLORA CONTÍNUA (SALA 1) 
 

11:30 h Revisió dels resultats assolits a les xarxes del PQiMC el curs 2019-2020 

 Q1 / Q2  - Q3 - M4 - E5, SST i SGA  

 Parlament director en representació dels centres del PQiMC 

12:00 h Presentació de bones pràctiques: Certificacions de Qualitat FP DUAL (Institut Pere Martell) 

Pla de contingència i auditori intern online (Institut Bernat el Ferrer) 

12:30 h Resultats de les auditories externes del curs 2019/20, i els aspectes claus a potenciar en 

la gestió dels centres amb la norma ISO 9001, a càrrec de Mavi Bermejo, Bureau Veritas 

12:45 h Reptes pel curs 2020-21 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_cons_activitats?p_any=2016-2017&p_codi=0000800600&p_totes=S
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_cons_activitats?p_any=2016-2017&p_codi=0000800600&p_totes=S
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_detall_activitat?p_header=Llista%20d%27activitats%5epk_for_mod_ins.p_for_cons_activitats?p_any=2015-2016%26p_totes=N%26p_inici=1%26p_excloure_crp_rec=T&p_codi=0001160600&p_curs=2015-2016&p_excloure_crp_rec=T
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_detall_activitat?p_header=Llista%20d%27activitats%5epk_for_mod_ins.p_for_cons_activitats?p_any=2015-2016%26p_totes=N%26p_inici=1%26p_excloure_crp_rec=T&p_codi=0001160600&p_curs=2015-2016&p_excloure_crp_rec=T
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_detall_activitat?p_header=Llista%20d%27activitats%5Epk_for_mod_ins.p_for_cons_activitats?p_totes=N%26p_inici=81%26p_excloure_crp_rec=T&p_codi=0005840600&p_curs=2019-2020&p_excloure_crp_rec=T
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_detall_activitat?p_header=Llista%20d%27activitats%5Epk_for_mod_ins.p_for_cons_activitats?p_totes=N%26p_inici=81%26p_excloure_crp_rec=T&p_codi=0005840600&p_curs=2019-2020&p_excloure_crp_rec=T


 

  
 
 
 

 

XARXES D’FP DUAL (SALA 2) 
 

11:30 h Novetats Organització de l’FP dual Curs 2020-2021 

12:00 h. Speed Dating. Sra. Cristina Gomis, Directora de Responsabilitat Corporativa de Zurich 

Espanya i Srta. Anna Torres Colom, Consultora de Responsabilitat Corporativa 

12:15 h. Alumnat del Sector Sanitari a l’Hospital del Mar durant l’estat d’alarma. Sra. Montse 

Blanes, Directora de l’Institut Bonanova 

12:30 h.  Formació dels tutors d’empresa. Sra. Anna Tomé, cap d’estudis de l’Institut Torre Vicens. 

12.40 h. Projecte FP Baix Empordà, Cooperació entre centres. Sra. Carme Palahí, coordinadora 

de l’Institut Baix Empordà de Palafrugell 

12:50 h.  Bona pràctica “Dossier alumnes”:  Col·legi Maria Rosa Molas de Reus  

 

XARXES DE MOBILITATFP (SALA 3) 
 

11:30 h- 12:00 h Programa MobilitatFP- Resultats i reptes de futur  

12:00 h- 12.30 h eTwinning i la Formació Professional (M. Isabel Vila, ambaixadora eTwinning) 

12:30 h- 13:15 h  Presentació projectes KA2 + POCTEFA 

 

XARXES D’EMPRESAFP (SALA 4) 
 

11:30 h Valoració i resultats de les xarxes del programa EmpresaFP 

11:45 h Taula rodona presentació de bones pràctiques 

12:15 h Taula rodona trajectòries de centres EmpresaFP 

12:45 h Propostes de treball i reptes curs 2020/21 

 

XARXES D’IMPULSFP (SALA 5) 
 

11:30 h Entrevista emprenedors: “Plàstic preciós la Safor” 

12:00 h Lliurament de guardons 

12:15 h Distribució de sales per a cada programa: “Retiment de comptes i perspectives de futur” 

● Xarxes d’EmprènFP (Sala 5.1) 

● Xarxes InnovaFP (Sala 5.2) 

● Xarxes d’Activa FP (Sala 5.3) 

● Xarxes OrientaFP (Sala 5.4) 

● CatSkills (Sala 5.5) 

 


