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La FP, una inversió amb molt de futur
un context d’aprenentatge
permanent adaptat als
continus canvis en les estratègies tecnològiques i
organitzadores del món
empresarial.

E

l mercat de treball
actual es caracteritza per ser un mercat
en constant canvi i
amb insuficient dinamisme
per estructurar un camp
més competitiu tant per
als treballadors com per a
les empreses, que demana
més i millor formació, més
flexibilitat i adaptació als
canvis. Per tant, que demana un millor posicionament
per aconseguir qualitat i
productivitat.

Pràctiques dins l’empresa
Els empresaris, en aquest
context, han de veure el
benefici total de tenir alumnes en pràctiques dins de
les seves empreses i entendre la seva presència com
una inversió totalment rendible.
Si l’alumne no es troba
dins del medi, l’empresa
tindrà més dificultats per a
l’adquisició de competèn-

cies de tipus professional
lligades al lloc de treball,
sense oblidar que la iniciativa, l’organització del
treball, la resolució de problemes, el treball en equip
i el foment de la cultura
emprenedora són competències socials difícilment
assumibles fora de l’àmbit
laboral i que a més són una
part important de la formació integral de l’alumne.
Millorar la cohesió social
Un valor poc reconegut a
la formació professional és
el seu paper com a instrument per possibilitar la millora del model de cohesió
social.

Hem d’entendre clarament la Formació Professional com una inversió a
miyjà i llarg termini, com
una aposta de futur valenta
i acompanyada d’un lideratge polític.
Potenciar la FP
Per aconseguir aquest
fi cal actuar tal com s’està
fent a les terres de Lleida;
amb la potenciació de vivers empresarials per als
estudiants procedents de
la Formació Professional,
patrocinant i defensant la
Fira de la Formació Professional, clarament consolidada i al servei de la ciutadania lleidatana, que posa
en valor el que antigament
i de manera errònia es considerava un desprestigi i un
fracàs social i personal.
Per tant, hem de continuar apostant per una formació professional que esdevingui un instrument per
a la transformació dels coneixements nous, dirigida
cap a la innovació i la competitivitat empresarial que
permeti als treballadors
i treballadores accedir i
mantenir-se i promocionarse en un treball competitiu
de qualitat dins del mercat
de treball. •••

És evident que cal treballar perquè la formació, i
més concretament la Formació Professional, assoleixi uns nivells formatius
més amplis allargant els
anys i el temps que es dedica a l’educació. La Formació
Professional ha de passar
d’una concepció bàsica a

Servei de recollida de roba a domicili
La Fundació Jaume Rubió i Rubió, juntament amb Càritas Diocesana de Lleida, promou Troballes Empresa d’Inserció Sòciolaboral, amb la finalitat d’aconseguir la inserció sòciolaboral de les persones amb dificultats especials per treballar i trobar feina.
Troballes, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Lleida, impulsa un nou servei de recollida de roba a domicili, que dóna feina
a tres persones. El nou servei a domicili pretén recollir porta per portala roba, les sabates, les bosses de mà i els complements
que ja no s’utilitzen amb l’objectiu de donar facilitats a totes aquelles persones que vulguin reciclar tot allò que ja no necessiten.
Troballes recupera el material al seu local situat al Turó de Gardeny i després el ven a les tres botigues que té l’entitat a Lleida.
El servei funciona de dilluns a divendres, de 9 a 14 h. Només cal trucar al telèfon gratuït 900 102 042 i Troballes s’encarrega de
recollir la roba al domicili. Aquesta iniciativa complementa la recollida, la recuperació i la reutilització de la roba dels 24 contenidors que hi ha a la ciutat de Lleida i tres més a Raimat, Sucs i Llívia, que després es posa a la venda a les botigues de l’entitat. •••
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