Presentació dels principals resultats i conclusions de l’estudi Els sectors econòmics emergents i la
formació professional a la Regió Metropolitana de Barcelona. Sector Indústria 4.0.
L’estudi és el vuitè d’una col·lecció de publicacions sobre els sectors econòmics emergents a la Regió
Metropolitana de Barcelona (RMB) que la Fundació porta elaborant des de l’any 2010. L’objectiu
d’aquests estudis és analitzar l’encaix entre els continguts dels cicles formatius d’FP i les competències
professionals i transversals requerides en el mercat de treball. En el present estudi s’analitza l’impacte
de la indústria 4.0 (altrament anomenada 4a revolució industrial), un canvi de paradigma en el qual l’FP
hi té un paper clau pel que fa a la formació i qualificació de les persones. Es proposen línies d’actuació
per tal d’identificar els reptes i recomanacions de futur que permetin avançar i potenciar en l’FP del
segle XXI.

Data:

27 de gener de 2017

Hora:

12 a 13.30 h

Lloc:

Espai Josep Bota de FABRA I COATS, c. Sant Adrià, 20 de Barcelona

Programa
12.00

Benvinguda a càrrec de Miquel Àngel Essomba, comissionat d’Educació i Universitats de
l’Ajuntament de Barcelona; Raül Blanco, gerent d’Estratègia Industrial, Direcció General
d’Indústria de la Generalitat de Catalunya, i Montse Blanes, directora de projectes de la
Fundació BCN Formació Professional.

12.20

Ponència sobre Indústria 4.0 i la Formació Professional, a càrrec de Xavier Pi, membre de la
comissió d’Indústria 4.0 del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya.

12.35

Presentació de l’estudi Els sectors econòmics emergents i la formació professional a la Regió
Metropolitana de Barcelona: sector Indústria 4.0, a càrrec de membres de la Fundació BCN
FP, Indústria 21 i DG d’Indústria.
Torn obert de paraules

13.20

Cloenda a càrrec de Melcior Arcarons, director general de Formació Professional Inicial i
Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i Pere Ros, gerent de la Fundació BCN Formació Professional.

