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Acte de signatura del conveni de col·laboració entre l

Fundació BCN Formació Professional i e

 

Les empreses que constitueixen el Clúster podran 

la realització de pràctiques curriculars 

La formació és una de les línies 

 

Barcelona – 24 de novembre 2014. 

Formació Professional, Ramón Paredes, i el president del Barcelona Clúster Nàutic, Toni 

Tió, han signat un conveni de col·laboració per tal de fomentar la relació entre la Formació 

Professional i les empreses 

potencial per generar ocupació i crear valor afegit en l'economia de la ciutat, 

metropolitana i el país. 

 

Fruit de la signatura d’aquest conveni, 

Clúster Nàutic podran acollir alumnes d

formació pràctica en el sector de la nàuti

donar continuïtat a la formació dels seus alumnes a través 

Fundació BCN FP.  

 

L’acord entre ambdues entitats 

ofertes laborals de les empres

graduats d' FP.  

 

Aposta pel coneixement, la R+D+i i la formació

La signatura d'aquest conveni 

R+D+i i la formació, una de les línies d'actuació principals i 

aquest sentit, el president del Barcelona C

importància de les aliances entre el teixit empresarial i el formatiu

fomentar el desenvolupament de plans d'estudi que donin resposta 

empreses del sector, no només per generar ocupaci

coneixement que sigui exportable i pugui 

l’estranger", ha explicat el president de l'entitat

 

Constituït l'octubre de 2013, el Barcelona Clúste

el desenvolupament d’activitats econòmiques i empresarials que impulsin la 

del sector nàutic i facin de Barcelona

per una cinquantena de membr

aproximada de 100 milions d'euros i ocupen al voltant de 1.500 treballadors.
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la realització de pràctiques curriculars  

 

La formació és una de les línies d'actuació estratègiques del Barcelona 

Clúster Nàutic 

de novembre 2014. El president executiu de la Fundació Privada BCN 

Formació Professional, Ramón Paredes, i el president del Barcelona Clúster Nàutic, Toni 

un conveni de col·laboració per tal de fomentar la relació entre la Formació 

 del sector nàutic de Barcelona. Aquest és un sector amb un alt 

potencial per generar ocupació i crear valor afegit en l'economia de la ciutat, 

signatura d’aquest conveni, les empreses i entitats associade

acollir alumnes de Formació Professional per a que realitzin 

en el sector de la nàutica. Aquestes empreses tindran la possibilitat d

la formació dels seus alumnes a través de projecte

entre ambdues entitats també contempla la creació d’una borsa de treball amb 

ofertes laborals de les empreses que formen part del Clúster adreçades

, la R+D+i i la formació 

La signatura d'aquest conveni referma l'aposta del Clúster pel coneixement especialitzat

a de les línies d'actuació principals i estratègiques

, el president del Barcelona Clúster Nàutic, Toni Tió, ha volgut destacar la 

les aliances entre el teixit empresarial i el formatiu. "Des del Clúster volem 

fomentar el desenvolupament de plans d'estudi que donin resposta a les necessitats de les 

només per generar ocupació a la ciutat sinó per crear també un 

coneixement que sigui exportable i pugui formar professionals qualificats per treballar 

, ha explicat el president de l'entitat. 

Constituït l'octubre de 2013, el Barcelona Clúster Nàutic té per missió afavorir i promoure 

el desenvolupament d’activitats econòmiques i empresarials que impulsin la 

Barcelona un referent internacional. En l'actualitat, està format 

de membres que, en el seu conjunt, generen una facturació 

100 milions d'euros i ocupen al voltant de 1.500 treballadors.
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principals línies d'actuació del Clúster són: Promoció & Internacionalització, Formació, 

Oportunitats de Negoci i Entorn Legal. 
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