
 

 
 

 

Tribunes de reflexió: Reptes de futur de l'FP 

 

Partint de la identificació dels reptes, i amb la voluntat de seguir treballant de forma 

col·laborativa per aportar recomanacions i elaborar un full de ruta possibilista pels propers 

anys, engeguem el Projecte Tribunes de reflexió sobre l’FP al  Palau Macaya durant l’any 

2018 i 2019. 

 

Objectiu general: Reflexionar a l’entorn dels reptes i el futur de la Formació Professional per 

als propers anys, amb la implicació i participació de tots els agents implicats, concretant 

propostes de treball compartit. 

 

Contingut específic de l'activitat 1- Reptes de futur: FP i Innovació Aprofundir en la innovació 

com a palanca de canvi, també en la formació professional. Innovar per créixer, per millorar. 

Explorar quins són els diversos camins de la innovació quan parlem d'FP. La innovació 

compartida amb el món de l'empresa i la innovació metodològica a l'aula, dues cares d'una 

mateixa moneda. 

 

Contingut específic de l'activitat 2- l'orientació: Posar en valor l’orientació en les diferents 

etapes educatives com a un procés eficaç per a la presa de decisió i coneixement de la varietat 

d’oferta educativa, tenint l’FP com a una opció de qualitat i una aposta clara d’inserció laboral. 

Reflexionar sobre la diversificació de trajectòries educatives, sobre l’abandonament prematur 

del sistema i sobre l’FP com una opció per a la formació contínua o al llarg de la vida. Quin és el 

punt de partida, bones pràctiques i propostes de futur. 

 

Contingut específic de l'activitat 3- la relació amb l'empresa: Enfortir la relació entre la 

formació professional i el teixit empresarial, en un context on la formació en alternança pren 

importància i l'FP dual es posiciona com una formació capaç de proporcionar a l’alumnat 

l’adquisició de competències clau i específiques en un entorn real. La comunicació i 

visibilització de l’FP en l’entorn empresarial és també un objectiu d'aquest seminari, què pot 

oferir l'FP a l'empresa. Explorar el concepte d'empresa formadora des d'una perspectiva de 

compromís global 

 

Contingut de l’activitat 4-Jornada final: Reptes i Futur de l’FP serà una sessió per donar a 

conèixer els principals resultats de les tres tribunes i  en la que es presentarà el full de ruta 

consensuat per l’FP del futur. Aquest document s’elevarà a les instàncies polítiques 

competents per, si s’escau, la seva valoració i implementació.  


