
VI Jornada Tècnica de Formació Professional, 2 de maig de 2016 
 
La intenció de les jornades de Formació Professional que hem anat realitzant cada curs és que el centre 
mirem enfora, per visualitzar la realitat dels diferents sectors professionals relacionats amb els cicles 
formatius de la química, des de l’analítica a la química industrial passant pel sector farmacèutic i 
mediambiental. 
 
Com a centre de Formació Professional hem d’estar atents a les tendències econòmiques i els canvis 
tecnològics i d’organització de les empreses i saber quines són les capacitats i competències que es 
necessiten a les empreses. 
 
Aquest coneixement ens permetria donar una orientació més ajustada als ensenyaments del centre i així 
potenciar entre els nostres alumnes els perfils adequats a les necessitats de les empreses, afavorint així 
la seva inserció laboral i el seu futur professional. 
 
En les diferents jornades que hem anat realitzant altres cursos hem prioritzat determinades temàtiques 
com ara, al curs passat, el de la química verda, i en anteriors, aspectes com la biotecnologia, la seguretat 
industrial, el medi ambient i l’educació ambiental entre d’altres. 
 
Si bé aquests temes es tracten habitualment al centre valorem que és molt important copsar la visió dels 
professionals de les empreses per comprendre millor el nostre camp professional i adaptar-nos a les 
seves necessitats. 
 
Aquest curs la jornada s’ha orientat a cobrir quatre aspectes diferents: 
 
1.- El coneixement de l’estat del sector químic, farmacèutic i mediambiental i la seva evolució considerant 
les oportunitats d’ocupació que ofereix. 
 
2.- Les tècniques que en el marc de la web 2.0 o no ens poden ajudar a trobar feina, les eines que 
utilitzen les empreses i les persones que cerquen feina. 
 
3.- Les característiques de l’ocupació en el sector, en especial a les demandes de qualificacions 
personals, professionals i socials que són d’interès per a les empreses. 
 
4.- Les possibilitats de futur que ofereix l’emprenedoria, l’autoocupació i el treball cooperatiu (en un marc 
d’economia social) per determinats sectors emergents com ara el del control ambiental i el de l’educació 
ambiental. 
 
Som conscients que alguns d’aquests aspectes es tracten en determinats cicles i unitats formatives del 
centre però entenem que aquesta aportació des del món de l’empresa ens permet completar aquesta visió 
i a posicionar-nos de cara a la nostra inserció laboral. 
 
Hauríem d’entendre la jornada com una activitats prioritària del projecte del centre i com un element 
important de caràcter formatiu per l’alumnat. 
 
L’equip directiu vol agrair expressament a tots els ponents que intervenen a les diferents sessions la seva 
bona disposició a participar en aquesta VI Jornada Tècnica de Formació Professional. Volem destacar 
també especialment el treball realitzat pel nostre Coordinador de Formació Professional, Carlos Gallego, 
tant pel que fa a l’organització de la jornada i en l’establiment dels contactes, i a tots aquells que d’una 
manera o altra han col·laborat en altres aspectes de la seva organització. 
 
 
PROGRAMA 

 

MATÍ  TARDA  

9:00 - 10:00 CONFERÈNCIA 1 16:00 - 17:00 CONFERÈNCIA 1 

10:15 - 11:15 CONFERÈNCIA 2 17:15 - 18:15 CONFERÈNCIA 2 

11:15 - 11:45 DESCANS 18:15 - 18:45  DESCANS 

11:45 - 12:45  CONFERÈNCIA 3A 18:45 - 19:45 CONFERÈNCIES 3A i 3B 

 
 
 
 

 
 



CONFERÈNCIA 1 “El sector de la indústria química” 

 
Arrel de la crisi viscuda en els darrers anys la pràctica majoria de sectors d’activitat econòmica s’han ajustat i reordenat, 
en conseqüència, s’estan generant noves oportunitats laborals i  es demanden nous perfils professionals. 
El sector industrial químic espanyol i català presenta la seva casuística i, en el decurs de la conferència, s’analitzarà el 
seu estat actual així com els factors claus presents i a tenir en compte en clau de futur.  
Cal també reflexionar respecte a les tendències de futur que es perceben amb l’objectiu d’estudiar-les i analitzar  

l’impacte en els diferents perfils professionals que demanaran les empreses a mig i llarg termini. 

Sr. Xavier Soldevila Moliner. Consultor independent Free Lance d’empreses privades, àmbits de direcció financera, 

direcció estratègica i internacionalització d’empreses, i de projectes de cooperació internacional. Consultor i formador 
d’Orientació i Inserció Laboral. Formador en l’àmbit públic i privat de gestió econòmica financera i estratègia 
empresarial. 
 
  

CONFERÈNCIA 2 “Recerca de feina 2.0” 

 
Aprofita totes les oportunitats que ofereix Internet per aconseguir que la feina et trobi a tu: coneix les noves eines de 
recerca de feina, com fer-te visible a través dels currículums 2.0, arribar a molts més contactes a través de les xarxes 
socials (personals i professionals), i diferenciar-te gestionant la teva marca personal. 
 
Sra. Cèlia Hil. Col·laboradora habitual de Barcelona Activa i experta en 2.0 i marca personal. La conferència s’emmarca 
en el Projecte de Vida Professional de Barcelona Activa. 

 
 

CONFERÈNCIA 3A “La actitud como ventaja competitiva i clave del éxito” 

 
Ens explicarà quina és la seva activitat i com és Farmhispania, la importància de l’actitud com a competència clau per 
tenir èxit a l’empresa, sobre els passos necessaris per trobar feina i la importància de la constància en la feina de trobar 
feina. 
 
Sr. José Alba Muela. Responsable de RRHH de Farmhispania, S.A. 

 
 

CONFERÈNCIA 3B “Projectes cooperatius de les Cooperatives Nusos i L’Esqueix” 

 
L’Esqueix és una cooperativa dedicada a oferir serveis de lleure educatiu. Després de 10 anys d’experiència en el món 
del lleure, quatre joves emprenedors ens hem engrescat a donar forma al nostre propi projecte, en forma de 
cooperativa, ja que creiem en els principis d’adhesió voluntària, democràcia, participació, autonomia, educació, 
formació, cooperació i interès per la comunitat. L’objectiu de la nostra tasca educativa és participar d’aquest moment de 
transformació social a través de recursos educatius que transmetin a les noves i velles generacions eines, valors i 
actituds per enfrontar-se a aquest període històric de manera crítica, constructiva i renovadora. 

 
Sr. Arnau Lorite. Monitor i director de lleure, graduat en fusteria. 
Sr. Israel Palacio. Monitor i director de lleure, llicenciat en filosofia. 
Sr. Marc Rogero. Monitor de lleure, llicenciat en sociologia. 

 
Nusos. Activitats científiques i culturals, SCCL, és una cooperativa constituïda el 2003 especialitzada en l’educació 

científica i d’educació per a la sostenibilitat. 
 
El principal objectiu de Nusos és facilitar l’accés al coneixement científic i social als ciutadans amb la voluntat de 
potenciar la creació d’un autèntic esperit crític, basat en el coneixement i obert a la realitat social i cultural que ens 
envolta. Treballen a institucions culturals i/o de recerca, entitats conservacionistes, centres educatius, etc. 
 
Oferim la nostra expertesa didàctica i científica per al disseny de projectes de divulgació i educació en diferents formats: 
tallers didàctics, activitats participatives, visites guiades, exposicions, conferències, assessorament didàctic, tasques de 
documentació, etc. Nusos és membre del grup cooperatiu ECOS i forma part de la XES (Xarxa, d’Economia Solidària) i 
és una entitat federada a la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i és sòcia de Coop57, Serveis financers 
ètics i solidaris, els valors dels quals subscriu i observa. 
 
Sr. Carles Crespo. Coordinador de projectes de Nusos. És membre del consell rector de la Federació de Cooperatives 

de Treball de Catalunya. 


