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La Cambra de Terrassa acull els socis europeus del programa Dual
VET que té com a objectiu transferir el model de gestió de l’FP
Dual alemany i austríac a Espanya i Portugal
Terrassa, 3 de desembre de 2013. En el transcurs dels dies 3 i 4 de
desembre els socis del projecte Dual-VET estan reunits a la seu de la
Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa per posar en marxa el nou
projecte que compta amb el suport de la Comissió Europea. Es tracta
d’un kick-off meeting (reunió d’inici) i la Cambra de Terrassa és una de
les organitzacions que participen en el projecte representant a Espanya.
El programa Dual-VET (Vocation Educational and Training) té com a
objectiu transferir el coneixement d’Alemanya i Àustria en l’àmbit de la
formació professional dual i desenvolupar un sistema que transfereixi
aquest model d’èxit amb la implicació dels dos països promotors a
Espanya i Portugal per afavorir l’assessorament a les empreses que
participen en la formació dual. Lidera el projecte un altre dels socis
d’Espanya en aquest projecte, concretament la Cambra de Comerç i
Indústria de Saragossa.
Els països que integren el projecte com a socis, a més a més d’Espanya a
través de les Cambres de Saragossa i Terrassa, són Alemanya, Àustria i
Portugal. La durada del programa és de dos anys.
El projecte Dual-VET és un dels tres programes vinculats a l’àmbit de les
pràctiques en empreses i les pràctiques internacionals de formació
professional als quals la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa s’ha
incorporat recentment. Aquests projectes tenen com a objectiu assegurar
la millora del sistema de pràctiques per facilitar la integració d’alumnes
d’FP a les empreses i l’adequació dels perfils professionals a les
necessitats reals del mercat.
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Paper actiu en la gestió de pràctiques internacionals de Formació
Professional
La
trajectòria i experiència de la Cambra de Terrassa en el
desenvolupament de projectes internacionals en l’àmbit de la formació
professional i la mobilitat explica la participació cada vegada més intensa
de la institució en projectes amb el suport de la Comissió Europea. El QPlacements per al desenvolupament de projectes en l’àmbit de la
mobilitat i la gestió de pràctiques internacionals, el projecte EUKCEM per
implementar un sistema europeu únic d’assegurament de la qualitat de
les pràctiques professionals i universitàries i el programa Q-Mentor de
pràctiques internacionals de formació professional per al disseny i
implementació d’un sistema comú de formació per a tutors d’empresa,
són alguns dels projectes en els quals participa la Cambra de Terrassa.
Implicació de la Cambra en 17 projectes europeus
La Cambra està implicada i participa activament en un total de 17
projectes europeus que promouen eines de qualitat en l’àmbit de la
mobilitat, les pràctiques professionals i en la formació empresarial, 7 dels
quals són nous i s’hauran posat en marxa a finals d’aquest any 2013.
FP Dual a Catalunya
El paper actiu de la Cambra de Terrassa en l’àmbit de disseny i gestió
d’eines per a l’assegurament de la qualitat de les pràctiques de Formació
Professional i la promoció de l’FP Dual, també se circumscriu a Catalunya.
Des de fa 20 anys i conjuntament amb la resta de Cambres de Comerç
de Catalunya i la Generalitat de Catalunya, l’organització empresarial
terrassenca participa en el desenvolupament d’accions per a la
implementació d’eines que facilitin la gestió de les pràctiques dels
alumnes de Formació Professional a les empreses. Precisament, el passat
27 de novembre va tenir lloc una jornada a la seu de la Cambra de
Terrassa orientada a apropar la formació dual a les empreses per a què
incorporin l’FP Dual i comptar amb la implicació del col·lectiu empresarial
en el projecte.
La Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa
La Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa és una entitat empresarial de referència amb
una sòlida trajectòria que defensa dels interessos empresarials de la seva demarcació i que
té una ferma vocació de servei a les empreses.
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L’activitat de servei de la Cambra es focalitza en diversos àmbits, com la internacionalització,
la formació empresarial i l’assessorament en la gestió, així com el suport a tots els
emprenedors.
D’altra banda, la Cambra afavoreix també les relacions de negoci organitzant esdeveniments
de referència que són un important punt de trobada per als empresaris.
A partir del seu coneixement, la seva experiència i una constant proximitat a l’entorn
empresarial, la Cambra de Terrassa va emprendre una nova etapa l’any 2012, fonamentada
en un model de pertinença i adhesió voluntària de les empreses. L’objectiu de l’entitat és
aportar serveis de valor afegit al negoci i contribuir a què l’empresa sigui més competitiva en
un entorn internacional.
La demarcació de al Cambra de Terrassa la integren 12 municipis: Castellbisbal, Gallifa,
Matadepera, Olesa de Montserrat, Rellinars, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall,
Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls.
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