
FORMACIÓ EN TICC 
A VILANOVA I LA GELTRÚ

PLA DIRECTOR



“Vilanova i la Geltrú esdevingui una
 ciutat campus del coneixement

 amb segell universitari”

Font: Pla d'Acció Municipal 2011-2015

Volem una ciutat de referència en l’àmbit de l’ensenyament, volem una ciutat 
universitària que vehiculi el seu futur en base a una economia del coneixement, 

del talent i de la innovació.
 

Capitalitzarem el coneixement en quatre àrees que per a nosaltres són clau: 
disseny, ferrocarril, tecnologies del mar i TIC.



FORTALESES

Vilanova i la Geltrú, disposa d'una àmplia trajectòria 
formativa en matèria de tecnologies de la informació, 

la comunicació i la creativitat.



L'estratègia Europa 2020 estableix el nou marc 
d'actuació que permeti a la Unió Europea sortir 

enfortida de la crisi amb un creixement intel·ligent.

Està previst que el finançament procedent de la Iniciativa sobre Ocupació Juvenil, 
programada juntament amb el Fons Social Europeu en 2014-2020, s'utilitzi per a 

accions dirigides a joves menors de vint-i-cinc anys

EUROPA CREATIVA té previst dedicar més de 900 milions d'euros en suport del 
cinema i del sector audiovisual (150 milions d'euros més que l'actual programa 

MEDIA) i gairebé 500 milions d'euros a la cultura.

OPORTUNITATS



PIB DE LA UE,                                 
per sectors

 Les activitats més importants en 2013 van ser:

 Immobiliàries 11,2 %

 Activitats professionals, científiques, tècniques i 
administratives i els serveis auxiliars           
(serveis a les empreses) 10,4 %

 Construcció 5,7 %

 Serveis financers i d'assegurances 5,4 %

 Serveis d'informació i comunicacions 4,5 %

 Serveis d'espectacles i altres serveis 3,6 %

 Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 1,7 %

PIB DE L'ESTAT ESPANYOL,      
per sectors

 Les activitats més importants en 2013 van ser:

 Immobiliàries 8,4 %

 Activitats professionals, científiques, tècniques i 
administratives i els serveis auxiliars           
(serveis a les empreses) 7,8 %

 Construcció 7,8 %

 Serveis financers i d'assegurances 3,9 %

 Serveis d'informació i comunicacions 4,0 %

 Serveis d'espectacles i altres serveis 3,8 %

 Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 2,6 %

SECTOR TICC UE: 8,1 % SECTOR TICC ESPANYA: 7,8 %
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OPORTUNITATS





PRESENTACIÓ AVANTPROJECTE DE LLEI DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

OBJECTIUS DE LA LLEI
 Millora de les competències professionals de les persones

 Millora de la competitivitat de les empreses

 Formació professional al llarg de la vida

 Coresponsabilitat amb els agents socials i econòmics

 Implicació de l’empresa en la formació (alternança, FP dual,...)

 Elaboració d’un sistema de formació i orientació integrat

 Coordinació de les diferents ofertes formatives

 Reincorporació al sistema via acreditacions

 Avaluació de la qualitat del sistema



PRESENTACIÓ AVANTPROJECTE DE LLEI DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

COM SERÀ AMB LA NOVA LLEI?
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UBICACIÓ DE LES ACCIONS FORMATIVES

Nombre de cursos

Un 80% de les activitats formatives en matèria de 
TICC, s'ubiquen a Barcelona. 

La resta es troben a altres poblacions, ubicades a 
més de 70km. de Vilanova i la Geltrú. 

Destacar, en aquest sentit, que a Tarragona, ciutat 
que per ubicació suposaria una competència 

directa, només s'ha detectat un únic curs, un Cicle 
Formatiu de Grau superior.

DISTRIBUCIÓ OFERTA FORMATIVA

UBICACIÓ   Nombre de cursos

Barcelona 83

Girona 4

Lleida 1

Sabadell 1

Tarragona 1

Terrassa 14

TOTAL 106



21,2%
17,0%
15,8%
9,3%
8,7%
5,4%
4,3%
1,2%
0,7%

- Tècnics d'imatge i so 
- Comercial
- Dissenyador videojocs/ animador
- Editor de continguts
- Programador
- Comunity Manager
- Guionista
- Rotulista/muntador
- Músics

FORMACIÓ + INSUFICIENT EMPRESES

Font: INFORME SOBRE L'OFERTA I DEMANDA DE PROFESSIONALS EN CONTINGUTS DIGITALS.
Febrer de 2.013. Observatori Nacional de les Telecomunicacions i de la SI. Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.



TIPUS DE FORMACIÓ
Núm. de 

propostes

FORMACIÓ PROFESSIONAL. Cicles de Grau superior 4

FP ENSENYAMENTS ARTÍSTICS. Cicles de Grau superior 2

CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT 6

CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL. Cursos SOC 5

FORMACIÓ NO REGLADA. Cursos en general Varis

PROPOSTES



 Animacions en 3D, jocs i entorns interactius
 Animacions en 3D, jocs i entorns interactius: 

perfil mons virtuals, realitat augmentada i 
gamificació

 Realització projectes d'audiovisuals i 
espectacles

 Desenvolupament d'aplicacions multimèdia

FORMACIÓ PROFESSIONAL



 Gràfics audiovisuals, perfil 
professional infografia en 3D

 Disseny Gràfic
 VFX*

FORMACIÓ PROFESSIONAL/ARTÍSTIC



 Disseny de productes gràfics
 Assistència a la realització en televisió
 Assistència a la producció cinematogràfica i 

d'obres audiovisuals
 Muntatge i postproducció d'audiovisuals
 Assistència a la producció en televisió
 Desenvolupament de productes audiovisuals 

multimèdia interactius 

CERTIFICATS PROFESSIONALITAT



 Modelador-texturitzador de 3d 
 Responsable de composició 3d 
 Creació i disseny d'escenaris virtuals
 Edició i postproducció en televisió digital 
 Processos d'elaboració de continguts en 

televisió digital

FORMACIÓ OCUPACIONAL



 Programa MEDIA
 Media&Learning UE
 Film Education in Europe
 Suport a la formació

 Iniciativa d'Ocupació Juvenil UE 2014/2020

FORMACIÓ NO REGLADA



CIFO VNG TICC

 Per tal de consolidar la proposta formativa en TICC, 
es planteja fer els passos estratègics per aconseguir un CIFO en aquesta matèria.

 Els CIFO són els Centres d'Innovació en Formació Ocupacional, 
els quals gestiona el SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya). 

Com el seu nom indica, es tracta de centres que
 treballen en la innovació en temes de formació.

 Es considera que amb l'experiència en formació que es disposa en aquest àmbit,
generada a l'EMAiD i l'IMET, l'UPC i 

els Instituts Joaquim Mir, Lluch i Rafecas i Dolors Mallafré, 
 així com l’experiència professional que ha generat l'E.P.E.L. Neàpolis, 
amb el CoWork, les infraestructures en TIC i mitjans audiovisuals (platós) 

són avals suficients per a considerar iniciar els tràmits amb el SOC 
per a intentar instaurar un CIFO a Vilanova i la Geltrú en matèria de TICC. 



VNG pot convertir-se en un 
REFERENT EN FORMACIÓ 

EN MATÈRIA DE TICC



Una proposta de Neàpolis
Novembre de 2014


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19

