
    

    

  

    

Nota de premsa 
 

El Consorci d’Educació i la Fundació BCN Formació 
Professional signen un acord per fomentar la millor a 
de la qualitat de la FP a la ciutat 
 

• L’acord ha estat signat aquest matí per la presiden ta del Consorci 
d’Educació, M. Dolors Rius, i el president de la fu ndació, Josep Arcas. 

 
• L’objectiu de l’acord és facilitar la relació entre  la formació professional i 

el món empresarial. 
 
 
El  Consorci d’Educació de Barcelona i la Fundació BCN Formació Professional han 
signat un acord de col·laboració per fomentar la qualitat del sistema de la formació 
professional a la ciutat de Barcelona. 
 
L’objectiu de l’acord és facilitar la relació entre la formació professional i el món 
empresarial i preveu la interrelació de les àrees de formació, empresa i treball, per 
facilitar les iniciatives que promocionin la relació entre la formació professional i el 
món empresarial, per ajudar a la coherència dels diferents itineraris formatius basats 
en els recursos de la ciutat. 
 
Amb aquest acord la gestió que desenvolupa el Consorci d’Educació, que ha assumit 
recentment les competències educatives relacionades amb la formació professional i 
els itineraris de transició dels joves de secundària, rep el recolzament d’una eina de 
generació  i de suma  de recursos de ciutat i empresa com la Fundació BCN 
Formació Professional. 
 
L’objectiu de la fundació és col·laborar amb les administracions públiques, institucions 
i entitats privades i la resta d’agents socioeconòmics de la ciutat, amb la finalitat 
d’elaborar, participar i desenvolupar plans i accions que contribueixin al  foment de la 
formació professional a  Barcelona i al seu entorn productiu. 
 
El curs 2008-2009 la Fundació BCN Formació Professional ha col·laborat en el procés 
d’implantació dels Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI), amb 
propostes de possibles perfils i el número de grups necessaris. En aquest moments 
desenvolupa conjuntament amb el Consorci d’Educació la posada en marxa d’una 
plataforma d’orientació “entre joves”, basada en la comunicació directa per internet, 
per explicar què es fa i què s’estudia a la formació professional de la ciutat, al 
batxillerat i als ensenyaments artístics. 
 
La fundació també col·labora en el programa de suport a la mobilitat dels estudiants 
de la formació professional a Europa. 

 
 
Barcelona, 22 de desembre de 2008 


