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1. Mitjans propis Rubí forma 
 

1.1. Web 
 

2 març 2022 

La jornada anual sobre Formació Professional canvia de data i tindrà lloc els dies 6 i 7 

d’abril al Celler 

L’Ajuntament posposa la jornada per respecte a la convocatòria de vaga del sector de 

l’Educació, que coincideix amb les dates previstes inicialment per aquest 

esdeveniment 

Tota l’oferta formativa de Formació Professional (FP) de Rubí es mostrarà a la 

ciutadania a través d’una mostra especialitzada els dies 6 i 7 d’abril. La proposta, que 

tindrà lloc presencialment a l’antic celler cooperatiu, obrirà al públic de 9 a 19 h, el 6 

d’abril, i de 9 a 14 h, el 7 d’abril, per mostrar l’oferta en FP del centres de Rubí i l’entorn. 

L’Ajuntament posposa la jornada per respecte a la convocatòria de vaga del sector de 

l’Educació, que coincideix amb les dates previstes inicialment per aquest esdeveniment 

Com cada any, la mostra es complementa amb xerrades i activitats paral·leles. La sisena 

edició de la jornada, oberta a tota la ciutadania que vulgui millorar o ampliar la seva 

formació, mantindrà l’edició en línia de l’esdeveniment al web municipal. 

 

La jornada arrencarà el 6 d’abril a les 9 h amb la benvinguda a les persones assistents 

a càrrec de l’alcaldessa Ana María Martínez Martínez i tot seguit (10 h) s’oferirà la 

xerrada Per què m’he de seguir formant? a càrrec de M. Cristina Caldas Pérez, 

responsable de projectes i Orientadora acadèmica i professional de D’EP Institut. Al 

migdia, Yolanda Ordóñez Guerrero, tècnica de Formació pel Treball del Consell 

Comarcal del Vallès Occidental farà una xerrada titulada Descobreix l’FP industrial i 

tecnològica. A la tarda (15.30 h), Fabian Mohedano Morales, president executiu de  

l’Agència FPCAT i de Pili Carballo Quintas, assessora tècnica de l’Agència FPCAT 

facilitaran informació i orientació per a la construcció de l’itinerari formatiu en el marc del 

Sistema FPCAT. Després (16.45 h),  Josep Pons Carrió, inspector d’Educació, referent 

d’FP, al Vallès Occidental parlarà d’Orientació cap a la Post Obligatòria i el primer dia 

de fira es tancarà (17.30 h) amb la xerrada Principals canvis en el món industrial. Com 

afrontar-los a càrrec de nou de Yolanda Ordóñez Guerrero. 

Dijous 7 d’abril, s’han programat dues xerrades: Quins itineraris educatius hi ha després 

de l’ESO? (10 h), a càrrec Marta Vallespín Benítez, orientadora –  Itínere Serveis 

Educatius sl i Si ets professional, fes-ho oficial!! (12 h), a càrrec de Ramón Pérez Ruiz, 

Tècnic d’orientació de Rubí Forma i Yolanda Ordóñez Guerrero. 
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Totes les xerrades de la jornada tindran traducció al llenguatge de signes. 

A més de les xerrades, la jornada incorpora l’exposició A la indústria, on són les dones? 

i l’Escape Truck Posa en “joc” les teves competències!. Ràdio Rubí també tindrà 

presència a la jornada i proposa Viu en viu l’experiència de fer ràdio. L’emissora 

municipal farà part de la seva programació des del Celler i hi oferirà actuacions musicals 

en directe. 

La jornada comptarà amb informació de tota l’oferta formativa de Formació Professional 

integrada de Rubí,  amb demostracions d’oficis, organitzat per sectors professionals, i 

amb la col·laboració de diverses empreses. Durant els dos dies, les persones que visitin 

El Celler tindran accés a l’oferta formativa de l’Ajuntament de Rubí (Rubí Forma, Rubí 

Jove, Oficina de Serveis a l’Empresa, programa SEFED, Servei d’Educació, Font del 

Ferro, Escola Municipal de Música de Rubí Pere Burés i l’Escola d’Art i Disseny, edRa), 

l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya; la Cambra 

Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa;  CECOT Formació, Col·legi Balmes, 

Col·legi Regina Carmeli, Consell Comarcal del Vallès Occidental, Departament 

d’Educació SSTT Vallès Occidental,  DE’P Institut,  Diputació de Barcelona, Escola 

d’Adults de Rubí,  Escola Mare de Déu de Montserrat,  Escola Oficial d’Idiomes,  

Fundación Grupo HADA,  Institut Escola d’Hoteleria i Turisme de Barcelona,  Institut FP 

Sant Cugat, Institut J.V. Foix,  Institut l’Estatut, Institut La Serreta, Itinere Serveis 

Educatius, sl,  LaFACT FUPAR;  L’Heura del Vallès, Fundació privada; Oficina de Treball 

de Rubí (SOC),  Serveis i Assessorament Cem Formació, SL. 

Les persones interessades es poden inscriure a les jornades a través d’aquest enllaç. 

 

5 abr. 2022 

Arriba la VI Jornada sobre la Formació Professional 

La VI Jornada sobre la Formació Professional tindrà lloc al Celler de Rubí els dies 6 i 7 

d’abril 

  

 

 

Més de 900 persones s’han inscrit a la VI Jornada sobre la Formació Professional que 

tindrà lloc els dies 6 i 7 d’abril al Celler de Rubí. 

Aquest esdeveniment s’ha liderat des del Consell de l’FP i ha estat organitzat per 

l’Ajuntament de Rubí a través de Rubí Forma. 



CLIPING VI JORNADA DE L’FP  A.CENTELLA 

5 
 

Durant gairebé dos dies i sota l’eslògan “Tria FP”, Rubí mostrarà l’oferta formativa de 

Formació Professional de la ciutat i del seu entorn des d’una visió integrada: inicial, 

ocupacional i continua. La jornada és un esdeveniment adreçat a tota la ciutadania de 

més de 16 anys amb independència de la seva situació laboral. 

L’esdeveniment té com a objectiu principal promoure la formació professional com a eina 

d’orientació o reorientació pel futur laboral, el reciclatge professional de persones en 

actiu i l’impuls de noves vocacions professionals. 

A més, durant tot el dijous (9 a 19 h) i el matí del divendres (9 a 14 h) estan programades 

xerrades informatives i reflexives. La ciutadania pot consultar dates, horaris i ponents de 

les diferents activitats a través d’aquest enllaç. 

La jornada permet visitar els estands amb l’oferta d’FP integrada de Rubí, alguns centres 

de Sant Cugat, Barcelona i Terrassa. Paral·lelament, la proposta compta amb dues 

activitats permanents que oferirà el Consell Comarcal del Vallès Occidental: 

• A la indústria, on són les dones?: una exposició sobre la discriminació de gènere a la 

indústria. 

• L’Escape Truck: un dispositiu sobre rodes on es podrà posar en joc les competències 

professionals dels assistents. 

• Ràdio Rubí realitzarà part de la seva programació des del Celler i oferirà actuacions 

musicals en directe, sota el projecte ”Viu en viu l’experiència de fer ràdio”. 

Per primer cop, la jornada s’ha organitzat per sectors professionals: indústria i 

tecnologia, hoteleria i turisme, administració i gestió, imatge personal, art i disseny, 

serveis a les persones i físic-esportiu. De cada sector, els i les visitants descobriran l’ 

oferta formativa que s’ofereix a la ciutat i empreses representatives. També es podran 

seguir demostracions pràctiques d’algunes professions/oficis. 

De moment, més de 700 persones s’han inscrit a la jornada, que és gratuïta i oberta a 

tot hom, es recomana inscriure’s al següent enllaç. 

 

6 abr. 2022 

Rubí consolida l’aposta per l’FP amb una jornada especialitzada que omple El Celler 

L’alcaldessa, Ana María Martínez Martínez, ha inaugurat la sisena edició de la Jornada 

sobre Formació Professional de la ciutat reivindicant el foment de les vocacions 

científiques i tecnològiques entre les dones 
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Més de mil persones s’han inscrit a la sisena edició de la Jornada sobre la Formació 

Professional de Rubí, que mostra a la ciutadania l’oferta d’FP de la ciutat a l’antic celler 

cooperatiu. L’esdeveniment es pot visitar presencialment al Celler aquest dimecres de 

9 a 19 h, i dijous de 9 a 14 h. La proposta està oberta a tothom que vulgui millorar o 

ampliar la seva formació i manté una edició en línia al web municipal. 

“Amb aquesta jornada volem promoure que la Formació Professional és per tot el cicle 

vital i per a totes les edats: per les persones joves, sí, però també per tothom al llarg de 

la vida“, ha dit l’alcaldessa durant la inauguració. 

Martínez també ha recordat que “cal orientar vocacions científiques i tecnològiques entre 

les dones, dos sectors que encara estan molt masculinitzats” i ha reivindicat que els 

municipis puguin decidir sobre l’oferta formativa que s’imparteix a les ciutats. “Rubí té 

unes necessitats formatives específiques i com a ciutat hem de poder oferir formació 

relacionada amb aquestes necessitats, que en el nostre cas són les branques industrials 

de l’FP“, ha conclòs. 

La jornada ofereix informació de tota l’oferta formativa de Formació Professional 

integrada de Rubí, per primer cop, organitzada per sectors professionals amb la 

col·laboració de diverses empreses. Durant els dos dies, les persones que visitin El 

Celler tindran accés a l’oferta formativa de l’Ajuntament de Rubí (Rubí Forma, Rubí Jove, 

Oficina de Serveis a l’Empresa, programa SEFED, Servei d’Educació, Font del Ferro, 

Escola Municipal de Música de Rubí Pere Burés i l’Escola d’Art i Disseny, edRa), 

l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya; la Cambra 

Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa; CECOT Formació, Col·legi Balmes, 

Col·legi Regina Carmeli, Consell Comarcal del Vallès Occidental, Departament 

d’Educació SSTT Vallès Occidental, DE’P Institut, Diputació de Barcelona, Escola 

d’Adults de Rubí, Escola Mare de Déu de Montserrat, Escola Oficial d’Idiomes, 

Fundación Grupo HADA, Institut Escola d’Hoteleria i Turisme de Barcelona, Institut FP 

Sant Cugat, Institut J.V. Foix, Institut l’Estatut, Institut La Serreta, Itinere Serveis 

Educatius, sl, LaFACT FUPAR; L’Heura del Vallès, Fundació privada; Oficina de Treball 

de Rubí (SOC), Serveis i Assessorament Cem Formació, SL. 

Xerrades i activitats paral·leles 

A més de visitar les diferents carpes, els i les visitants poden assistir a xerrades 

complementàries, totes amb traducció a la llengua de signes. Dimecres al migdia, 

Yolanda Ordóñez Guerrero, tècnica de Formació pel Treball del Consell Comarcal del 

Vallès Occidental farà una xerrada titulada Descobreix l’FP industrial i tecnològica. A la 

tarda (15.30 h), Fabian Mohedano Morales, president executiu de l’Agència FPCAT i de 

Pili Carballo Quintas, assessora tècnica de l’Agència FPCAT facilitaran informació i 

orientació per a la construcció de l’itinerari formatiu en el marc del Sistema FPCAT. 



CLIPING VI JORNADA DE L’FP  A.CENTELLA 

7 
 

Després (16.45 h), Josep Pons Carrió, inspector d’Educació, referent d’FP, al Vallès 

Occidental parlarà d’Orientació cap a la Post Obligatòria i el primer dia de fira es tancarà 

(17.30 h) amb la xerrada Principals canvis en el món industrial. Com afrontar-los a càrrec 

de nou de Yolanda Ordóñez Guerrero. 

Dijous 7 d’abril, s’han programat dues xerrades més: Quins itineraris educatius hi ha 

després de l’ESO? (10 h), a càrrec Marta Vallespín Benítez, orientadora – Itínere Serveis 

Educatius sl i Si ets professional, fes-ho oficial!! (12 h), a càrrec de Ramón Pérez Ruiz, 

Tècnic d’orientació de Rubí Forma i Yolanda Ordóñez Guerrero. 

A més de les xerrades, la jornada incorpora l’exposició A la indústria, on són les dones? 

i l’Escape Truck Posa en “joc” les teves competències!. Ràdio Rubí també té presència 

a la jornada i proposa Viu en viu l’experiència de fer ràdio. L’emissora municipal fa part 

de la seva programació des del Celler i hi ofereix actuacions musicals en directe. 

 

 

8 abr. 2022 

Més de mil persones passen per la Jornada sobre Formació Professional del Celler 

L’edició en línia de la sisena edició de la proposta es podrà consultar tot l’any al web 

municipal 

  

 

 

La ciutadania ha tingut accés aquesta setmana a tota l’oferta de Formació Professional 

(FP) de Rubí en una jornada especialitzada que ha tingut lloc al Celler. La proposta ha 

recuperat el format presencial després de dos anys: l’antic celler cooperatiu de la ciutat 

ha vist passar més de mil persones durant el dia i mig que ha durat l’esdeveniment. Així 

i tot, la sisena edició de la jornada manté una edició en línia al web municipal que es 

podrà consultar fins a la pròxima edició presencial de la jornada. 

Les 1.001 persones que han visitat la jornada han valorat especialment una de les 

novetats d’aquesta edició: l’organització de l’espai en sectors professionals que 

agrupaven les diferents empreses i l’oferta formativa. A més, també com a novetat, la 

jornada ha convidat a tres centres educatius que tenen oferta formativa per a persones 

amb diversitat funcional i totes les ponències s’han pogut seguir amb traducció en directe 

a la llengua de signes. Les empreses assistents també van poder contactar amb els 

centres educatius i amb possibles candidats 
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“Estem molt satisfets de l’assistència de públic i de les bones sensacions que ens han 

fet arribar els centres educatius, les organitzacions i les empreses que han format part 

de la jornada. Més de mil persones en un dia i mig ens demostra que l’FP és una opció 

formativa que desperta molt d’interès”, diu l’alcaldessa, Ana María Martínez Martínez. 

La jornada ha mostrat tota l’oferta formativa de Formació Professional integrada de Rubí, 

amb demostracions d’oficis i amb la col·laboració de diverses empreses. Durant els dos 

dies, les persones que han passat pel Celler han tingut accés a l’oferta formativa de 

l’Ajuntament de Rubí (Rubí Forma, Rubí Jove, Oficina de Serveis a l’Empresa, programa 

SEFED, Servei d’Educació, Font del Ferro, Escola Municipal de Música de Rubí Pere 

Burés i l’Escola d’Art i Disseny, edRa), l’Agència Pública de Formació i Qualificació 

Professionals de Catalunya; la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de 

Terrassa; CECOT Formació, Col·legi Balmes, Col·legi Regina Carmeli, Consell 

Comarcal del Vallès Occidental, Departament d’Educació SSTT Vallès Occidental, DE’P 

Institut, Diputació de Barcelona, Escola d’Adults de Rubí, Escola Mare de Déu de 

Montserrat, Escola Oficial d’Idiomes, Fundación Grupo HADA, Institut Escola d’Hoteleria 

i Turisme de Barcelona, Institut FP Sant Cugat, Institut J.V. Foix, Institut l’Estatut, Institut 

La Serreta, Itinere Serveis Educatius, sl, LaFACT FUPAR; L’Heura del Vallès, Fundació 

privada; Oficina de Treball de Rubí (SOC), Serveis i Assessorament Cem Formació, SL. 

 

13 abr. 2022 

 

La VI Jornada de l’FP, en format digital 

L’Ajuntament de Rubí ha facilitat un espai virtual on es podran visualitzar les diferents 

xerrades impartides durant la VI Jornada de l’FP 

  

 

 

Els passats 6 i 7 d’abril es va celebrar la VI Jornada de l’FP al Celler de Rubí. Més de 

1.000 persones assistents van poder gaudir, aprendre i compartir espai amb un ampli 

ventall d’entitats formadores i empreses de diferents àmbits professionals. 

Durant el transcurs de l’esdeveniment es van realitzar un conjunt de xerrades enfocades 

a ampliar els coneixements dels assistents i a orientar-los formativament i 

professionalment. 

En aquesta nova edició de la Jornada de l’FP, l’Ajuntament ha creat un espai virtual on 

es poden reproduir les diferents xerrades impartides durant l’acte: 
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• Per què m’he de seguir formant? – M. Cristina Caldas Pérez 

• Descobreix l’FP industrial i tecnològica – Yolanda Ordóñez Guerrero 

• Itinerari formatiu en el marc del Sistema FPCAT – Fabian Mohedano Morales i 

Pili Carballo Quintas 

• Orientació cap a la Post Obligatòria – Josep Pons Carrió 

• Principals canvis en el món industrial. Com afrontar-los – Yolanda Ordóñez 

Guerrero 

• Quins itineraris educatius hi ha després de l’ESO? – Marta Vallespín Benítez 

• Si ets professional, fes-ho oficial! – Ramón Pérez Ruiz i Yolanda Ordóñez 

Guerrero 

Aquest nou espai digital es troba dins de la plataforma habilitada per l’Ajuntament de 

Rubí que permet fer una visita virtual per tots els àmbits formatius que ofereixen els 

diferents centres de la ciutat. 

 

1.2. Twitter 
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1.3. Facebook 
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1.4. Altres  
 

Tríptic informatiu: https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/la-jornada-anual-sobre-

formacio-professional-canvia-de-data-i-tindra-lloc-els-dies-6-i-7-dabril-al-

celler/programa-vi-jornadafp-2022-final.pdf 

 

 

 

https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/la-jornada-anual-sobre-formacio-professional-canvia-de-data-i-tindra-lloc-els-dies-6-i-7-dabril-al-celler/programa-vi-jornadafp-2022-final.pdf
https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/la-jornada-anual-sobre-formacio-professional-canvia-de-data-i-tindra-lloc-els-dies-6-i-7-dabril-al-celler/programa-vi-jornadafp-2022-final.pdf
https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/la-jornada-anual-sobre-formacio-professional-canvia-de-data-i-tindra-lloc-els-dies-6-i-7-dabril-al-celler/programa-vi-jornadafp-2022-final.pdf
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1.5. Resum mitjans propis 
 

Mitjà Nº d’accions 

Web 5 

Facebook 28 

Twitter 6 

+ El tríptic informatiu i cartelleria 
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2. Mitjans guanyats 
 

2.1. Premsa digital 
 

2.1.1. RubiTV 
 

24/03/2022 

https://www.rubitv.cat/noticia/10921/jornades-formacio-professional-rubi-seran-abril 

Les jornades de Formació Professional de Rubí seran el 6 i 7 d'abril 

Tota l'oferta formativa de Formació Professional (FP) de Rubí es mostrarà a la ciutadania 

a través d'una mostra especialitzada els dies 6 i 7 d'abril. La proposta, que tindrà lloc 

presencialment a l'antic celler cooperatiu, obrirà al públic de 9 a 19 h, el 6 d'abril, i de 9 

a 14 h, el 7 d'abril, per mostrar l'oferta en FP del centres de Rubí i l'entorn. L'Ajuntament 

posposa la jornada per respecte a la convocatòria de vaga del sector de l'Educació, que 

coincideix amb les dates previstes inicialment per aquest esdeveniment Com cada any, 

la mostra es complementa amb xerrades i activitats paral·leles. La sisena edició de la 

jornada, oberta a tota la ciutadania que vulgui millorar o ampliar la seva formació, 

mantindrà l'edició en línia de l'esdeveniment al web municipal.  

La jornada arrencarà el 6 d'abril a les 9 h amb la benvinguda a les persones assistents 

a càrrec de l'alcaldessa Ana María Martínez Martínez i tot seguit (10 h) s'oferirà la 

xerrada Per què m'he de seguir formant? a càrrec de M. Cristina Caldas Pérez, 

responsable de projectes i Orientadora acadèmica i professional de D'EP Institut. Al 

migdia, Yolanda Ordóñez Guerrero, tècnica de Formació pel Treball del Consell 

Comarcal del Vallès Occidental farà una xerrada titulada Descobreix l'FP industrial i 

tecnològica. A la tarda (15.30 h), Fabian Mohedano Morales, president executiu de 

l'Agència FPCAT i de Pili Carballo Quintas, assessora tècnica de l'Agència FPCAT 

facilitaran informació i orientació per a la construcció de l'itinerari formatiu en el marc del 

Sistema FPCAT. Després (16.45 h), Josep Pons Carrió, inspector d'Educació, referent 

d'FP, al Vallès Occidental parlarà d'Orientació cap a la Post Obligatòria i el primer dia 

de fira es tancarà (17.30 h) amb la xerrada Principals canvis en el món industrial. Com 

afrontar-los a càrrec de nou de Yolanda Ordóñez Guerrero.  

Dijous 7 d'abril, s'han programat dues xerrades: Quins itineraris educatius hi ha després 

de l'ESO? (10 h), a càrrec Marta Vallespín Benítez, orientadora - Itínere Serveis 

Educatius sl i Si ets professional, fes-ho oficial!! (12 h), a càrrec de Ramón Pérez Ruiz, 

Tècnic d'orientació de Rubí Forma i Yolanda Ordóñez Guerrero.  

Totes les xerrades de la jornada tindran traducció al llenguatge de signes.  

A més de les xerrades, la jornada incorpora l'exposició A la indústria, on són les dones? 

i l'Escape Truck Posa en "joc" les teves competències!. Ràdio Rubí també tindrà 

presència a la jornada i proposa Viu en viu l'experiència de fer ràdio. L'emissora 

municipal farà part de la seva programació des del Celler i hi oferirà actuacions musicals 

en directe.  

La jornada comptarà amb informació de tota l'oferta formativa de Formació Professional 

integrada de Rubí, amb demostracions d'oficis, organitzat per sectors professionals, i 

amb la col·laboració de diverses empreses. Durant els dos dies, les persones que visitin 

https://www.rubitv.cat/noticia/10921/jornades-formacio-professional-rubi-seran-abril
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El Celler tindran accés a l'oferta formativa de l'Ajuntament de Rubí (Rubí Forma, Rubí 

Jove, Oficina de Serveis a l'Empresa, programa SEFED, Servei d'Educació, Font del 

Ferro, Escola Municipal de Música de Rubí Pere Burés i l'Escola d'Art i Disseny, edRa), 

l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya; la Cambra 

Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa; CECOT Formació, Col·legi Balmes, 

Col·legi Regina Carmeli, Consell Comarcal del Vallès Occidental, Departament 

d'Educació SSTT Vallès Occidental, DE'P Institut, Diputació de Barcelona, Escola 

d'Adults de Rubí, Escola Mare de Déu de Montserrat, Escola Oficial d'Idiomes, 

Fundación Grupo HADA, Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona, Institut FP 

Sant Cugat, Institut J.V. Foix, Institut l'Estatut, Institut La Serreta, Itinere Serveis 

Educatius, sl, LaFACT FUPAR; L'Heura del Vallès, Fundació privada; Oficina de Treball 

de Rubí (SOC), Serveis i Assessorament Cem Formació, SL. 

Les persones interessades es poden inscriure a les jornades a través d'aquest enllaç. 

 

2.1.2. TotRubí 
 

03/03/22 

https://www.totrubi.cat/actualitat/societat/torna-mostra-sobre-formacio-professional-

rubi_2164381102.html 

Torna la mostra sobre la Formació Professional a Rubí 

La jornada tindrà lloc al Celler els dies 6 i 7 d’abril i també es podrà accedir a la 

informació de forma online 

 

Tota l’oferta formativa de Formació Professional de Rubí es podrà consultar durant 

mostra especialitzada que tindrà lloc els dies 6 i 7 d’abril de març al Celler.   

La proposta, que recupera el format presencial, obrirà al públic de 9 a 19 h, el 6 d'abril, 

i de 9 a 14 h, el 7 d'abril, per mostrar l’oferta en FP del centres de Rubí i l’entorn. Com 

cada any, la mostra es complementa amb xerrades, demostracions d'oficis, activitats 

paral·leles i amb la col·laboració de diverses empreses. 

Les persones interessades es poden inscriure a les jornades a través d'aquest enllaç. 

La sisena edició de la jornada, oberta a tota la ciutadania, mantindrà l’edició en línia de 

l’esdeveniment al web municipal. 

 

https://www.totrubi.cat/actualitat/societat/torna-mostra-sobre-formacio-professional-rubi_2164381102.html
https://www.totrubi.cat/actualitat/societat/torna-mostra-sobre-formacio-professional-rubi_2164381102.html
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2.1.3. DiarideRubí 
 

25/03/22 

https://www.diariderubi.com/la-jornada-anual-sobre-formacio-professional-se-

celebrara-el-6-i-7-dabril/ 

La jornada anual sobre Formació Professional se celebrarà el 6 i 7 d’abril 

 

Tota l’oferta formativa de Formació Professional (FP) de Rubí es mostrarà a la 

ciutadania a través d’una mostra especialitzada els dies 6 i 7 d’abril al Celler. 

L’Ajuntament va posposar la jornada, prevista inicialment pel 15 i 16 de març, perquè 

coincidia amb la convocatòria de vaga del sector de l’educació. La sisena edició de la 

jornada, oberta a tota la ciutadania que vulgui millorar o ampliar la seva formació, 

mantindrà l’edició en línia de l’esdeveniment al web municipal. 

La mostra oferirà informació de tota l’oferta formativa de Formació Professional 

integrada de Rubí, amb demostracions d’oficis, organitzat per sectors professionals, i 

amb la col·laboració de diverses empreses. A més, inclourà xerrades, una exposició i 

altres activitats paral·leles.  

La jornada arrencarà el 6 d’abril a les 9 h amb la benvinguda a les persones assistents 

a càrrec de l’alcaldessa, Ana M. Martínez, i tot seguit (10 h) s’oferirà la xerrada ‘Per què 

m’he de seguir formant?’, a càrrec de M. Cristina Caldas, responsable de projectes i 

orientadora acadèmica i professional de D’EP Institut.  

Al migdia, Yolanda Ordóñez, tècnica de Formació pel Treball del Consell Comarcal del 

Vallès Occidental, farà una xerrada titulada ‘Descobreix l’FP industrial i tecnològica’. A 

la tarda (15.30 h), Fabian Mohedano, president executiu de l’Agència FPCAT, i Pili 

Carballo, assessora tècnica de l’Agència FPCAT, facilitaran informació i orientació per 

a la construcció de l’itinerari formatiu en el marc del Sistema FPCAT. Després (16.45 h),  

Josep Pons, inspector d’Educació, referent d’FP al Vallès Occidental, parlarà 

d’orientació cap a la post obligatòria. El primer dia de fira es tancarà (17.30 h) amb la 

xerrada ‘Principals canvis en el món industrial. Com afrontar-los’, a càrrec de nou de 

Yolanda Ordóñez. 

El dijous 7 d’abril, s’han programat dues xerrades: ‘Quins itineraris educatius hi ha 

després de l’ESO?’ (10 h), a càrrec Marta Vallespín, orientadora, i ‘Si ets professional, 

https://www.diariderubi.com/la-jornada-anual-sobre-formacio-professional-se-celebrara-el-6-i-7-dabril/
https://www.diariderubi.com/la-jornada-anual-sobre-formacio-professional-se-celebrara-el-6-i-7-dabril/
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fes-ho oficial!’ (12 h), a càrrec de Ramón Pérez, tècnic d’orientació de Rubí Forma i 

Yolanda Ordóñez. 

Totes les xerrades de la jornada tindran traducció al llenguatge de signes. 

A més de les xerrades, la jornada incorpora l’exposició ‘A la indústria, on són les 

dones?’ i l’Escape Truck Posa en joc les teves competències!. Ràdio Rubí també 

tindrà presència a la jornada i proposa Viu en viu, l’experiència de fer ràdio. L’emissora 

municipal farà part de la seva programació des del Celler i hi oferirà actuacions 

musicals en directe. 

Les persones interessades es poden inscriure a les jornades a través de la pàgina web 

de l’Ajuntament de Rubí. 

 

 

2.1.4. BCN Magazine 
 

3/03/22 

https://bcn-magazine.com/2022/03/03/rubi-la-jornada-anual-sobre-formacion-

profesional-recupera-la-presencialidad-y-tendra-lugar-en-la-bodega-los-dias-15-y-16-

de-marzo/ 

Rubi – La jornada anual sobre Formación Profesional recupera la presencialidad y 

tendrá lugar en La Bodega los días 15 y 16 de marzo 

 

La sexta edición de la propuesta, abierta a toda la ciudadanía que quiera mejorar o 

ampliar su formación, mantendrá la edición en línea del evento en la web municipal 

Toda la oferta formativa de Formación Profesional (FP) de Rubí se mostrará a la 

ciudadanía a través de una muestra especializada los días 15 y 16 de marzo. La 

propuesta, que tendrá lugar presencialmente en la antigua bodega cooperativa, abrirá 

al público de 9 a 19 h, el 15 de marzo, y de 9 a 14 h, el 16 de marzo, para mostrar la 

oferta en FP de los centros de Rubí y el entorno. Como cada año, la muestra se 

complementa con charlas y actividades paralelas. La sexta edición de la jornada, abierta 

a toda la ciudadanía que quiera mejorar o ampliar su formación, mantendrá la edición 

en línea del evento en la web municipal. 

La jornada arrancará el 15 de marzo a las 9 h con la bienvenida a las personas 

asistentes a cargo de la alcaldesa Ana María Martínez Martínez y acto seguido (10 h) 

se ofrecerá la charla ¿Por qué me he de seguir formando? a cargo de Mª Cristina Caldas 

Pérez, responsable de proyectos y Orientadora académica y profesional de D’EP 

Institut. Al mediodía, Yolanda Ordóñez Guerrero, técnica de Formación para el Trabajo 

https://bcn-magazine.com/2022/03/03/rubi-la-jornada-anual-sobre-formacion-profesional-recupera-la-presencialidad-y-tendra-lugar-en-la-bodega-los-dias-15-y-16-de-marzo/
https://bcn-magazine.com/2022/03/03/rubi-la-jornada-anual-sobre-formacion-profesional-recupera-la-presencialidad-y-tendra-lugar-en-la-bodega-los-dias-15-y-16-de-marzo/
https://bcn-magazine.com/2022/03/03/rubi-la-jornada-anual-sobre-formacion-profesional-recupera-la-presencialidad-y-tendra-lugar-en-la-bodega-los-dias-15-y-16-de-marzo/
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del Consell Comarcal del Vallès Occidental hará una charla titulada Descubre la FP 

industrial y tecnológica. Por la tarde (15.30 h), Fabian Mohedano Morales, presidente 

ejecutivo de la Agencia FPCAT y de Pili Carballo Quintas, asesora técnica de la Agencia 

FPCAT facilitarán información y orientación para la construcción del itinerario formativo 

en el marco del Sistema FPCAT. Después (16.45 h), Josep Pons Carrió, inspector de 

Educación, referente de FP, en El Vallès Occidental hablará de Orientación hacia la Post 

Obligatoria y el primer día de feria se cerrará (17.30 h) con la charla Principales cambios 

en el mundo industrial. Cómo afrontarlos a cargo de nuevo de Yolanda Ordóñez 

Guerrero. 

Miércoles 16 de marzo, se han programado dos charlas: ¿Qué itinerarios educativos 

hay después de la ESO? (10 h), a cargo Marta Vallespín Benítez, orientadora – Itínere 

Servicios Educativos y Si eres profesional, hazlo oficial!! (12 h), a cargo de Ramón Pérez 

Ruiz, Técnico de orientación de Rubí Forma y Yolanda Ordóñez Guerrero. 

Todas las charlas de la jornada tendrán traducción al lenguaje de signos. 

Además de las charlas, la jornada incorpora la exposición A la industria, donde están 

las mujeres? y el Escape Truck Posa en «juego» tus competencias!. Radio Rubí también 

tendrá presencia en la jornada y propone Vive en vivo la experiencia de hacer radio. La 

emisora municipal hará parte de su programación desde La Bodega y ofrecerá 

actuaciones musicales en directo. 

La jornada contará con información de toda la oferta formativa de Formación Profesional 

integrada de Rubí, con demostraciones de oficios, organizado por sectores 

profesionales, y con la colaboración de varias empresas. Durante los dos días, las 

personas que visiten El Celler tendrán acceso a la oferta formativa del Ayuntamiento de 

Rubí (Rubí Forma, Rubí Jove, Oficina de Servicios a la Empresa, programa SEFED, 

Servicio de Educación, Font del Ferro, Escuela Municipal de Música de Rubí Pere Burés 

y la Escuela de Arte y Diseño, edRa), la Agencia Pública de Formación y Cualificación 

Profesionales de Cataluña; la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de 

Terrassa; CECOT Formació, Col·legi Balmes, Col·legi Regina Carmeli, Consell 

Comarcal del Vallès Occidental, Departamento de Educación SSTT Vallès Occidental, 

DE’P Institut, Diputació de Barcelona, Escola d’Adults de Rubí, Escola Mare de Déu de 

Montserrat, Escola Oficial d’Idiomes, Fundación Grupo HADA, Institut Escola d’Hoteleria 

i Turisme de Barcelona, Institut FP Sant Cugat, Institut J.V. Foix, Institut l’Estatut, 

Instituto La Serreta, Itinere Servicios Educativos, SL, LaFACT FUPAR; L’Heura del 

Vallès, Fundación privada; Oficina de Trabajo de Rubí (SOC), Servicios y 

Asesoramiento Cem Formació, SL. 

Las personas interesadas pueden inscribirse en las jornadas a través de este enlace. 
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2.2. Web 
 

2.2.1. Ajuntament de Rubí 
 

https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/la-jornada-anual-sobre-formacio-professional-

canvia-de-data-i-tindra-lloc-els-dies-6-i-7-dabril-al-celler?set_language=ca 

 

 

2.2.2. Gencat 
 

https://serveiocupacio.gencat.cat/es/detall/activitatagenda/Rubi-VI-Jornada-de-lFP 

 

https://conforcat.gencat.cat/web/.content/documents/Publicacions/INFORMAT/INFOR

MAT_19/CAT/INFORMAT19_02_Article_Una_visio_integrada_de_la_Formacio_Profes

sional_CAT.pdf 

https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/la-jornada-anual-sobre-formacio-professional-canvia-de-data-i-tindra-lloc-els-dies-6-i-7-dabril-al-celler?set_language=ca
https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/la-jornada-anual-sobre-formacio-professional-canvia-de-data-i-tindra-lloc-els-dies-6-i-7-dabril-al-celler?set_language=ca
https://serveiocupacio.gencat.cat/es/detall/activitatagenda/Rubi-VI-Jornada-de-lFP
https://conforcat.gencat.cat/web/.content/documents/Publicacions/INFORMAT/INFORMAT_19/CAT/INFORMAT19_02_Article_Una_visio_integrada_de_la_Formacio_Professional_CAT.pdf
https://conforcat.gencat.cat/web/.content/documents/Publicacions/INFORMAT/INFORMAT_19/CAT/INFORMAT19_02_Article_Una_visio_integrada_de_la_Formacio_Professional_CAT.pdf
https://conforcat.gencat.cat/web/.content/documents/Publicacions/INFORMAT/INFORMAT_19/CAT/INFORMAT19_02_Article_Una_visio_integrada_de_la_Formacio_Professional_CAT.pdf
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2.3. Instagram 
 

 

 

Video resum primer dia: https://www.instagram.com/p/CcATZk2D-4J/ 

 

 

https://www.instagram.com/p/CcATZk2D-4J/
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2.4. Facebook 
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2.5. Twitter 
 



CLIPING VI JORNADA DE L’FP  A.CENTELLA 

31 
 



CLIPING VI JORNADA DE L’FP  A.CENTELLA 

32 
 



CLIPING VI JORNADA DE L’FP  A.CENTELLA 

33 
 



CLIPING VI JORNADA DE L’FP  A.CENTELLA 

34 
 

 

 

 

 

 

 

  



CLIPING VI JORNADA DE L’FP  A.CENTELLA 

35 
 

2.6. Resum mitjans guanyats 
 

Mitjà Nº d’accions 

Premsa Digital 4 

Web 2 

Instagram 3 

Facebook 5 

Twitter 14 

 

 

 

 

 

 

 


