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L'acta de cloenda del curs del PQPI es va celebrar el 17 de juny

L’alcalde presideix la cloenda del curs 2009-2010 del Programa de
Qualificació Professional Inicial (PQPI)

Divendres 18 de juny de 2010

L’alcalde de Castellar del Vallès, Ignasi Giménez, va presidir ahir la cloenda del
curs 2009-2010 del Programa de Qualificació Professional Inicial (PQPI) de
mecànica i soldadura. L’acte, al qual van assistir tots els alumnes del curs, va
comptar també amb la presència del regidor d’Ocupació i Formació, Joan Creus, i
de la regidora d’Educació, Antònia Pérez, a més dels dos professors del Programa,
els tècnics de les diferents àrees que participen en el projecte i els pares i mares dels
alumnes.

Aquesta ha estat la segona edició del PQPI, un curs homologat pel Departament
d’Educació i que, en aquesta ocasió, ha estat subvencionat amb més de 62.000 euros
pel Servei d’Ocupació del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya
(SOC). L’objectiu del Programa és proporcionar a aquests joves formació bàsica i
professional que permeti una inserció social i laboral satisfactòria, així com la seva
continuïtat formativa.
 
Enguany, el curs ha tingut una durada de 899 hores, repartides en 799 hores de
formació teòrica i 100 hores de pràctiques en diferents empreses. L’acte de cloenda,
que es va celebrar a la nau 10 del carrer de la Noguera, al polígon industrial del Can
Carner, va consistir principalment en l’exposició per part dels alumnes dels
diferents treballs inclosos en el projecte integrat elaborat entre tots els alumnes. A
més, es va poder contemplar una exposició de fotografies del curs. D’altra banda,
els professors van fer lliurament als nois d’un cd amb un recull de totes les
fotografies de l’evolució del curs, així com d’una fotografia emmarcada i de
material i fitxes diverses.

El curs del PQPI va prenent consolidació a la vila, i ja s’està treballant en la tercera
edició que es pretén dur a terme l’any vinent. El Programa es realitza a partir del
treball conjunt entre les Regidories de Promoció Econòmica, d’Educació i de
Benestar Social.

A partir d’ara, els alumnes que han participat d’aquesta iniciativa continuaran la
seva formació per diversos camins. D’una banda, una part dels alumnes han aprovat
la prova d’accés al cicle del grau mig. Uns altres alumnes realitzaran altres cursos
de formació ocupacional, mentre que un tercer sector continuarà estudiant a l’Escola
d’Adults, amb l’objectiu de treure’s el certificat de l’ESO. A més, cal destacar que
tres dels alumnes han trobat feina a partir de les tasques desenvolupades a les
empreses de pràctiques.
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La setmana vinent els 14 nois que han dut a terme el PQPI rebran els corresponents
certificats d’aptitud. 
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