FIRA CAMINS D’FP 2018 | MOSTRA D’EMPRESES
Diverses empreses de diversos sectors i subsectors de l'economia, faran intervencions d'entre 20 i 25
minuts sobre processos de selecció de personal, requeriments per ocupar llocs de treball a l'empresa,
estudis de formació professional necessaris per accedir als llocs de treball, programes de col·laboració
amb els centres de Formació Professional (FP Dual, FCT i pràctiques, etc), adaptació a les noves
condicions del mercat de treball, detecció del talent, etcètera.

PROGRAMA
09:00 hores | LEROY MERLIN, SLU | TARRAGONÈS
SECTOR ECONÒMIC -Comerç a l’engròs i al detall de
material de bricolatge, construcció, decoració i jardí.
ESTUDIS PROFESSIONALS
CFGM – Activitats comercials
CFGS – Espais comercials
CFGS – Gestió del transport i logística.
PONÈNCIA- Procés de selecció | Perfils de selecció | Programes d’FP Dual | Altres
PONENT -Jaume Raves – Responsable de RRHH Leroy Merlin
HORARI
De 09:00 a 09:25 hores (a l’entorn de 20-25 minuts)

09:25 hores | PRAT BRANDS, SL | TARRAGONÈS, ALT CAMP
SECTOR ECONÒMIC - Comerç a l’engròs i al detall
de material de bricolatge, construcció, decoració i
jardí, material fitness, maquinaria fitness.
ESTUDIS PROFESSIONALS
CFGS Administració de sistemes informàtics i xarxes / Desenvolupament aplicacions multiplataforma |
CFGM activitats comercials. Tècnic en instal·lacions elèctriques i automàtiques | CFGS Tècnic en
automatització i robòtica.
PONÈNCIA - Procés de selecció | Perfils de selecció | Programes
PONENT - Albert Prat – Responsable gerent de l’empresa

9:50 hores | INDÚSTRIES TEIXIDÓ, SA (APEMTA – Sector del metall) | BAIX CAMP
SECTOR ECONÒMIC - CCAE-25 | Indústria manufacturera,
fabricació de productes metàl·lics excepte maquinària i equips
(pertany a APEMPTA, associació de les empreses del sector del
Metall.
PONÈNCIA - Presentació de l’empresa, exposició de l’experiència de l’empresa en FP dual, els perfils que
cerquen (tipus de cicles mes requerits) i qüestions relatives a sensibilització en temes diversos
(formació de tipus tècnics STEM, la integració de la dona als camps tècnics, nous reptes en la Formació i
l’FP com a bona ruta d’accés als estudis superiors).
PONENT - Enric Roda – Director RRHH i president

10:15 hores | GRUP SORIGUÉ | TARRAGONÈS
SECTOR ECONÒMIC - Sectors vinculats a la
construcció, els serveis urbans, la tecnologia i
l’enginyeria de l’aigua.
ESTUDIS PROFESSIONALS RELACIONATS
Diversos CFGM i CFGS de diverses famílies professionals.
PONÈNCIA -Transformació i adaptació a les noves necessitats del mercat de Treball.
PONENTS
Eloi Baró Durich – Director adjunt de Recursos Humans del Grup Sorigué
Xavier Vaqué – Delegat de Sorigué a Tarragona.

10:40 hores | PIMEC, Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya | TARRAGONÈS
SECTOR ECONÒMIC - Multisectorial (Patronal de la
Micro, Petita i Mitjana Empresa)
ESTUDIS PROFESSIONALS
Certificats de Professionalitat i programes de Formació Professional
PONÈNCIA -Detecció del talent per a l’orientació professional a la Micro, Petitat i Mitjana Empresa.
PONENTS
Imma Estivill | Victòria Moure – Coordinació de Programes

10:05 hores | FUNDACIÓ PERE MATA | TARRAGONÈS, BAIX CAMP
SECTOR ECONÒMIC - Sector social (atenció social)

ESTUDIS PROFESSIONALS
CFGS Integració social i/o estudis relacionats amb el sector social
PONÈNCIA - Perfils professionals necessaris al sector i requerits per la Fundació. Requeriments
formatius i perfils professionals per a treballar amb nosaltres. Explicació dels diferents
serveis/professionals que hi treballen i perfil de les persones que s'atenen. Sortides professionals de l'FP
en sector social, pràctiques a l'entitat i avantatges de l'FP Dual. Vies d’accés per treballar amb nosaltres,
comunicació (Xarxes socials) i dades de contacte amb l'Entitat.
PONENTS -Lucía Martínez Díaz – Psicòloga; coordinadora de Llars de suport

11:30 hores | SAINT GOBAIN DEVISA, SA | BAIX PENEDÈS
SECTOR ECONÒMIC -Fabricació de components,
peces i accessoris per a vehicles de motor
ESTUDIS PROFESSIONALS
CFGM Manteniment electromecànic i CFGS Automatització i robòtica industrial
TEMA DE LA INTERVENCIÓ -Perfil d'automoció del segle XXI

11:55 hores | BASF ESPAÑOLA | TARRAGONÈS
SECTOR ECONÒMIC
Indústria Química
ESTUDIS PROFESSIONALS
CFGS Química Industrial | CFGS Lab. d'anàlisi i control de qualitat | CFGS Mecatrònica
PONÈNCIA - Situació de l’empresa, pràctiques professionals i programes d’FP Dual
PONENT - Rosa María Marsal Clotet – Recruiting & Developement Manager

12:20 hores | GRUPO NAVEC | TARRAGONÈS
SECTOR ECONÒMIC - Disseny, Enginyeria, Fabricació, Muntatge i
Manteniment d’Instal·lacions Industrials. Obra Civil industrial

ESTUDIS PROFESSIONALS
CFGM i CFGS de manteniment mecànic i industrial.
PONÈNCIA - FP Dual a Grupo Navec, compromís de les empreses, Tutoria de empresa i motivació.
PONENT -Esteve Torres – Divisió de Manteniment

12:45 hores | AMES, SA | CONCA DE BARBERÀ
SECTOR ECONÒMIC - Sector del metall Fabricació de
components mecànics i hidràulics sinteritzats

ESTUDIS PROFESSIONALS
Fabricació mecànica, Automatització i robòtica industrial, mecatrònica, disseny mecànic.
PONÈNCIA -Perfils professionals necessaris per treballar a AMES Sintered Metallic Components
PONENT- Jordi Crespo

13:10 | ESSITY SPAIN, SLU | ALT CAMP
SECTOR ECONÒMIC
Fabricació d’articles de paper i cartró. Productes
d’Higiene i per a la Salut
ESTUDIS PROFESSIONALS
CFGS Automatització i Robòtica Industrial | CFGS Mecatrónica Industrial
PONÈNCIA- Young Talent Program; en concret el Apprentice Program que és el programa a partir del
qual gestionem els convenis de FP DUAL. Explicació de les posicions i pla de carrera a Essity.
PONENT -Pere Marc Franquet – Organizational Improvement Manager

13:35 | CLÚSTER TIC SUD | BAIX CAMP
SECTOR ECONÒMIC - Informació i comunicacions |
Activitats professionals, científiques i tècniques [El
sector TIC és molt transversal i agafa un ampli ventall
d’activitats econòmiques]
ESTUDIS PROFESSIONALS
CFGM/CFGS – Informàtica i comunicacions
CFGM/CFGS – Electricitat i Electrònica
Especialitats de formació ocupacional i contínua relacionades amb els àmbits de “Data Analyst” i noves
competències en l’àmbit de la informació, el màrqueting, el comerç electrònic, la indústria 4.0
PONÈNCIA -Presentació general del perfil de formació TIC que es requereix a les empreses del clúster
així com la part d'innovació i reciclatge necessari del sector per adaptar-se a noves necessitats.

ORGANITZEN:

Empreses i entitats participants

Instituts col·laboradors

Serveis públics d’ocupació col·laboradors:

