Dissabte, 27 d’abril de 2019
de 9,30 a 12,00 h
CaixaForum Lleida (Av. Blondel, 3)

Formació Professional

Informa’t sobre la FP:

Un món per descobrir
Organitzen:

www.freepik.com

Col·laboren:

Presentació

Programa

Formació professional: un món per descobrir és una jornada d’orientació
adreçada a les famílies, a futurs alumnes i a professionals de l’orientació que
té per objectiu donar a conèixer els aspectes més rellevants de la Formació
Professional i que vol establir un marc de trobada per als centres que la
imparteixen a Lleida, les empreses del territori i els exalumnes que ja són
al món laboral.

09.30

Rebuda als assistents

10.00

Inaguració de la jornada, a càrrec del Director dels Serveis

10.05

Presentació de la sessió a càrrec del periodista, Sr. Santi Roig

La ponència inicial i les posteriors taules rodones tractaran qüestions com
les sortides professionals, l’accés a la universitat, la inserció laboral, les
pràctiques a les empreses –nacionals i de la Unió Europea–, les mesures
flexibilitzadores, la modalitat Dual i tots aquells altres dubtes que els
assistents proposin durant la jornada.

10.10

Ponència: “La Formació Professional, avui” a càrrec del

Territorials del Departament d’Educació de Lleida, Sr. Carles
Vega i Castelví

Sr. Paco González, professor de l’INS Escola del Treball

10.40

Taula Rodona: “Els lligams de la FP i l’empresa”
Modera: Sr. Santi Roig, periodista
Participen: Sr. Josep Biosca, Garaje Dalmau
Sra. Núria Català, AT Trota

La sessió inclou també un espai de networking amb el professorat dels
instituts de Formació Professional de Lleida i amb les empreses del territori
per facilitar el contacte i l’intercanvi d’informació entre els assistents.

Sr. Antoni Miquel, Tallers Antoni Miquel
Sra. Laura Rabelo, Sant Joan de Déu Terres de Lleida

11.20

Taula Rodona: “Experiències de l’alumnat d’FP”
Modera: Sr. Santi Roig, periodista
Participen: Sra. Mireia Castelló Corretge, CFGS Energies renovables
Sr. Sergi Montagut Florensa, CFGS “Eficiència energètica”
i CFGS “Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fuïds”
Sr. Adrià Noguero Dixit, CFGS Imatge i so
Sra. Mireia Oró Melet, GFCS d’Educació infantil

12.00

Cloenda - Networking entre els Instituts i Assistents

