Fundació BCN Formació Professional
Treballem pel desenvolupament d’un
sistema de Formació Professional
de qualitat i eficaç, vinculant el món
educatiu i formatiu amb els diferents
agents econòmics i socials del territori.
Transicions, orientació i difusió «Proposem plans de millora i actualitzem
l’orientació acadèmica i professional.
Fem difusió de l’oferta i els recursos
disponibles vinculats a l’FP»
Som un nexe «Per desenvolupar projectes de millorar i dinamització de la
relació FP – Empresa, ja que són dos
àmbits bàsics que han de treballar
plegats».

Foment de la innovació «Habilitem
mecanismes, potenciem projectes i
creem espais de reflexió per a la millora i la innovació del sistema d’FP».
Internacionalització «Gestionem
projectes de mobilitat a Europa per
estudiants i professorat d’FP i promovem la transferència de coneixement
entre sistemes».
Recerca i difusió «Construïm coneixement sistèmic en FP i fem difusió
d’aquest entre els diversos agents
que participen del sistema formatiu,
teixit productiu i societat en general».
Anàlisi de l’FP i teixit productiu
«Comptem amb el dispositiu de
l’Observatori de l’FP, desenvolupador
d’estudis a mida sobre territori, oferta
– demanda d’FP i món productiu
associat».

Fundació BCN Formació Professional
Plaça d’Espanya 5
08014 Barcelona (Espanya)
fundaciobcnfp.cat

@fundaciobcnfp

SECTORS ECONÒMICS EMERGENTS
I LA FORMACIÓ PROFESSIONAL
A LA RMB: ECONOMIA CIRCULAR –
L’ECODISSENY

L’ecodisseny i els perfils professionals associats al cicle de l’economia circular
Aplica tècniques de producció que permetin
reduir la cadena de valor, el consum d’energia i la
generació de residus tant del procés de fabricació
com de la distribució

Prevenir l’ús de matèria i energia

REPTE

Tècnic/a d’optimització de processos de producció i distribució

Allargar
la vida útil

PROCÉS DE FABRICACIÓ

Tècnic/a de materials amb
menor impacte ambiental

Tracta i reutilitza components
dels productes per a la seva
remanufacturació, actualització o
reciclatge

Grau universitari
i ensenyaments
artístics superiors

Gestiona i tracta els residus dels
sectors productius i consum

GESTIÓ DE RESIDUS

Recuperar el
valor/actius

Augmentar
la utilització

Tècnic/a de manteniment i
extensió del producte

Reparació,
actualització i
reconstrucció

CONSUM

Augmentar la durabilitat i la utilització

Dissenya objectes de consum o matèries per a
la producció industrial, tenint en compte criteris
ecològics pel que fa als materials, al procés
productiu, a la vida útil i al posterior reciclatge

ECODISSENYADOR/A

Tècnic/a de seguretat i
medi ambient

Reutilitzar o
manufacturar

DOR / EMPRE
NE
SA
VE

Analitza i selecciona materials amb baix
impacte ambiental amb l’objectiu de reduir
la quantitat de material emprat

Subministrar
recursos

REPTE

MATÈRIES PRIMERES

Reduir
materials

Tècnic/a de comerç i
màrqueting

REPTE

Maximitzar el valor de les matèries

Dona resposta als problemes derivats del comerç de béns a escala
minorista a través de potenciar la reparació, reelaboració, reutilització
i reciclatge dels productes i els seus envasos

Sectors econòmics i famílies professionals contemplades
Línies de treball per a la formació en ecodisseny

Béns consum

Fabricació mecànica

Construcció

Edificació i obra civil

Envasos i embalatge

Química

10%
FAMÍLIES PROFESSIONALS

SECTORS ECONÒMICS

EMPRESES

OCUPATS

9%

ALUMNAT

6%

Tèxtil i moda

Tèxtil, confecció i pell
PES SOBRE RMB

Implementar
els nous perfils

Ecodisseny
a l’empresa

Transferència
de l’ecodisseny

Mesures flexibilitzadores,
catàlegs formatius i continguts
d’emprenedoria.

Oferta de formació
contínua en ecodisseny.

Plataformes d’intercanvi
centre-empresa, FP Dual
i estades.

