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OBJECTIUS 
 
L’objectiu general és posar a l’abast de la ciutadania, des dels diferents àmbits del 
mercat de treball (centres de formació, centres i professionals de l’orientació, etc.), 
informació actualitzada i contrastada sobre les sortides professionals els itineraris i 
trajectòries laborals que ofereix la indústria des d’uns perspectiva de gènere.  
 
Els objectius específics més destacats es concreten en: 
 
Elaborar un catàleg per a identificar i divulgar aquells perfils professionals que, a 
l’àmbit de la comarca del Vallès Occidental, tenen mancances de professionals o bé 
seran necessaris a mig termini (incloses possibles noves ocupacions o re definicions 
de perfils ocupacionals) i que no arriben als mínims de matrícula desitjables des 
d’una perspectiva de gènere.  
 
Sensibilitzar i fomentar l’interès del jovent cap a les vocacions industrials a partir de 
la promoció de la formació professional industrial, la seva difusió, millora curricular i 
l’enfortiment de la presència de la formació de caire científic i industrial.  
 
 
DESENVOLUPAMENT 
 
Catàleg de vocacions industrials 
Aquest catàleg, és un material pràctic i atractiu amb informació de referència i actual 
de les vocacions industrials prioritàries del Vallès Occidental, integrant la perspectiva 
de gènere. 
 
El públic objectiu d’aquests materials són, especialment, les persones desocupades i 
persones joves. Tanmateix, també ha de ser d’utilitat pel conjunt de professionals 
d’orientació laboral del territori, els centres formatius i el propi teixit productiu. 
 
Les fitxes de divulgació prendran com base les fitxes ocupacionals de cada vocació 
ja existents. El seu valor afegit és la incorporació d’informació atractiva de referència 
i amb perspectiva de gènere que permeti el seu coneixement i difusió a partir de la 
col·laboració dels principals agents implicats. 
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Algunes de les vocacions industrials prioritàries previstes de treballar són les 
següents: Mecatrònica, Electromecànica, Domòtica, Soldador/a, Teixidor/a, Operari 
industrial, Ajudants laboratori químic, Emmotllaments de plàstic, ... 
 
Sensibilització per treballar a la indústria  
Realització de tallers de sensibilització cap a la indústria en general i l’enfortiment de 
la presència de la formació de caire científic i industrial en una mostra d’abast 
supralocal que pugui oferir, en un parell de dies i una mateixa ubicació, tota l’oferta 
formativa disponible a nivell de vallesos, consolidant-los com a pol d’atracció 
alternatiu a l’àrea metropolitana de Barcelona i consolidant en l’imaginari del jovent i 
famílies la idea dels vallesos com un territori ben dotat al seu abast per a desplegar 
les seves trajectòries laborals. 
 
Els tallers van dirigits a l’alumnat d’ESO i cicle superior d’educació primària que 
complementaran els tallers a l’aula amb la realització de d’activitats i material 
didàctic pedagògicament adaptats a cada curs i amb visites guiades a centres 
d’innovació i recerca i empreses industrials. 
 
Aquest programa s’ha iniciat el mes de gener de 2019 i es preveu continuïtat i 
evolució de les actuacions fins al 2022.  
 
RESULTATS 

• Dotar al conjunt de professionals de l’orientació laboral del territori, els centres 
formatius i el propi teixit productiu d’una d’informació actualitzada, atractiva i de 
referència sobre les vocacions industrials prioritàries. 

o 1 catàleg de ocupacions industrials prioritàries al Vallès occidental 
o 10 fitxes d’orientació sobre vocacions industrials prioritàries 
o 4 sessions de control per a validar materials 
o 1 informe d’avaluació del resultat de les sessions de control. 
o 10 accions de difusió 
 

• Afavorir el contacte del jovent, les famílies i la població activa amb el sector 
industrial, els seus canvis i evolució, així com les possibilitats laborals que ofereix. 

o 1 programari de taller pilot 
o 1 material didàctic de suport a l’aula 
o 10 tallers de sensibilització cap a la indústria impartits 
o 10 centres de formació i/o centres d’innovació i recerca i/o empreses 

participants 
o 10 visites a centres d’innovació i recerca i/o empreses 
o 400 alumnes participants 
o 40 docents participants 
o 1 informe d’avaluació del resultat dels tallers i visites. 
o 10 entrevistes bilaterals amb entitats, centres formatius o empreses 
o 1 mostra anual de la formació professional i pel treball. 

 


