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Una quarantena d’empreses de Montornès han estat convidades a la 
presentació del projecte de Formació Professional Dual que impulsen els 
municipis integrats en la Mancomunitat del Galzeran (Montornès del Vallès, 
Vilanova del Vallès, Martorelles, Sant Fost de Campcentelles, Santa Maria de 
Martorelles i la Llagosta). 
 
L’acte comptarà amb la presència de l’alcalde de Montornès, José A. Montero, 
d’alcaldes i representants de les poblacions participants i amb les intervencions 
de: 
  
- Santi Martinez i Roser Bertran, tècnics d'Educació de la Gerència de Serveis 
d'Educació de la Diputació de Barcelona 
- Dolors Castro, coordinadora Territorial d'Ensenyaments Professionals. Serveis 
Territorials d'Ensenyament al Maresme-Vallès Oriental. Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat 
- Sergi Reverte, tècnic de FP Dual. Direcció General de Formació Professional 
Inicial. 
 
Els mòduls professionals, una demanda històrica 
La posada en marxa de mòduls professionals a Montornès i als municipis que 
formen part de la Mancomunitat el Galzeran dóna resposta a una demanda 
històrica de moltes persones que fins ara no podien cursar aquest tipus de 
formació al propi territori, alhora que ajudarà a cobrir les necessitats del teixit 
empresarial pel que fa a la qualificació del seu personal. 
 
En el cas de Montornès, la posada en marxa dels mòduls serà possible gràcies 
a la previsió d’espais que es va fer en el moment de construir les instal·lacions 
de l’Institut Marta Mata, al Camí de la Justada. 
 
La formació professional en modalitat Dual requereix una vinculació directa del 
teixit industrial en la formació de l’alumne, recuperant la figura de l’aprenent i 
posant l’èmfasi en els aprenentatges més pràctics, amb l’objectiu de facilitar la 
inserció laboral dels alumnes en la mateixa empresa que els ha format.  
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