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L’Ajuntament fa una jornada sobre l’FP Dual per
afavorir la implicació de l’empresariat del Baix Vallès
Aquest dijous al migdia, una quinzena d’empresaris de Mollet i el Baix
Vallès han assistit a l’Ajuntament de Mollet a una jornada sobre la nova
FP Dual. L’objectiu era explicar-los les avantatges per a l’empresa i les
diferents modalitats que es cursen a Mollet, per tal que s’hi impliquin i hi
participin.
La jornada ha comptat amb la benvinguda de l’alcalde de Mollet, Josep Monràs;
i les intervencions del regidor de Formació i Iniciatives Empresarials, Josep
Ramon Bertolín; el director de delegacions de la Cambra de Comerç de
Barcelona, Josep Francí, i la directora de l’Institut Mollet, únic centre de la ciutat
que imparteix l’FP Dual, Maria Josep Amigó.
L’FP Dual aposta per augmentar la col·laboració entre els centres de
secundària i el món empresarial durant el procés formatiu dels alumnes; prové
de la necessitat de recuperar l’antic model laboral de l’aprenent. L’objectiu de la
trobada era donar a conèixer a les empreses de Mollet i el Baix Vallès què és
l’FP Dual, quins avantatges té per a l’empresa, per als estudiants i futurs
treballadors, però també per a la competitivitat econòmica i industrial del nostre
territori. Josep Francí, director de delegacions de la Cambra de Comerç,
explicava que aquest tipus de trobades s’estan fent arreu del territori “amb una
reacció extremadament positiva per part de l’empresariat”.
Actualment, 3 empreses dels sectors de la química i l’automoció estan
col·laborant amb l’Institut Mollet en l’FP Dual. Els cicles formatius que
s’imparteixen dins d’aquesta modalitat són Fabricació Mecànica i Química
Industrial, amb una dotzena d’alumnes. La directora de l’Institut Mollet, Maria
Josep Amigó, destacava el principal avantatge d’aquesta FP des del punt de
vista de l’estudiant: “s’aprèn a l’empresa, amb la maquinària, els processos
de producció i l’ambient laboral: s’aprèn directament de la realitat”.
L’FP Dual té, per tant, el doble objectiu de millorar la formació dels joves i
proveir el món empresarial de treballadors plenament formats. Això és molt
important en el context actual, ja que es vol aconseguir millorar l’ocupabilitat del
jovent i reduir-ne les taxes d’atur i, alhora, afavorir la competitivitat econòmica i
industrial del territori, incidint en els sectors econòmics prioritaris de cada zona.

Per aquest motiu, el regidor de Formació i Iniciatives Empresarials, Josep
Ramon Bertolín, ha recordat que, a més de l’impuls de l’FP Dual per part del
Departament d’Ensenyament, a Mollet ja fa anys que es va començar a
treballar des de la Taula Estratègica de Formació i Ocupació, impulsada per
agents del món econòmic i educatiu de la ciutat en el marc del Pla Estratègic, i
que ha servit per “fer propostes concretes i posar en contacte les
necessitats de l’empresariat amb les del món formatiu”. D’altra banda, el
servei municipal d’ocupació també va assenyalar que als programes de
formació de l’Empresa Municipal de Formació per a l’Ocupació (EMFO) també
hi ha joves molletans aturats i molt ben capacitats per formar part de les
empreses del territori.
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