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La Cambra de Terrassa participa en la conferència final del 

projecte celebrada a Brussel·les 

 

EL PROJECTE INTERNACIONAL AC4SME 

POSA EN MARXA UNA XARXA D’EXPERTS 

DE LES CAMBRES DE COMERÇ EUROPEES 

EN FORMACIÓ D’APRENENTS PER A 

PIMES 
 

Terrassa, 5 de desembre de 2018. En el marc de la conferència final 

del projecte europeu Apprenticeship Coaches for SME (AC4SME) s’ha 

formalitzat la posada en marxa d’una xarxa d’experts de les Cambres 

de Comerç europees en formació d'aprenents a les petites i mitjanes 

empreses. Després d’un període d’intensa activitat per part de les 

organitzacions sòcies del projecte en el desenvolupament d’eines de 

suport dissenyades per proporcionar orientació i formació directa a  

pimes interessades en l’acollida d’aprenents, la sessió de tancament del 

projecte europeu ha culminat amb la presentació formal dels seus 

resultats i productes, així como reptes de futur per a la continuïtat de la 

xarxa d’experts de les Cambres de Comerç europees. 

 

La conferència final del projecte, celebrada a Brussel·les els dies 22 i 23 

de novembre, ha comptat amb la participació de representants de la 

Comissió Europea, del Ministeri d’Educació de Flandes, del Fòrum 

europeu d'Educació i Formació Tècnica i Professional, així com  de la 

institució europea que agrupa les Cambres de Comerç, Eurochambres, i 

de les 16 cambres de comerç d’un total de 12 països que són sòcies del 

projecte. 

 

La xarxa europea d’experts de les Cambres de Comerç  en formació 

d'aprenents a les pimes està conformada per un grup de 26 

professionals especialitzats en formació empresarial de les 

organitzacions camerals europees que han rebut una formació 

especialitzada a ciutats com Berlín o Viena en l’àmbit de la gestió de la 

formació professional i l’aprenentatge a l’empresa. Els nous experts de 

les Cambres han nodrit la seva etapa d’instrucció amb sengles visites a 

centres de formació i empreses europees per conèixer diferents 

metodologies de formació d’aprenents, tant des de la perspectiva dels 
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formadors d’empresa, com dels tutors dels centres de formació, dels 

responsables de les Cambres de Comerç europees implicades en 

projectes de Formació Dual com a promotores, i dels joves aprenents en 

període de formació. 

 

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa ha mantingut una 

participació especialment activa en el projecte AC4SME des de la seva 

posada en marxa l’any 2016. L’organització empresarial, que també 

està integrada en la xarxa d’experts en formació d’aprenents, ha liderat 

el disseny d’un conjunt d’eines de suport adreçades als tutors de petites 

i mitjanes empreses responsables dels processos d’acolliment, atenció, 

seguiment i avaluació d’estudiants en pràctiques. A més a més d’oferir 

una guia detallada a l’empresa per facilitar-ne la gestió en les fases 

preparació, seguiment i avaluació dels aprenents durant la seva estada 

en pràctiques, el manual inclou també informació, orientació i 

assessorament relacionats amb la sensibilització, gestió administrativa i 

requisits administratius, legislació i context jurídic adreçada a tots els 

agents implicats en la formació d’aprenents. 

 

La xarxa d’experts en formació d’aprenents i el conjunt d’eines de 

suport orientats a les pimes han estat dissenyades després de diferents 

fases d’anàlisi i desenvolupament que les entitats promotores han 

mantingut amb la implicació activa dels agents involucrats –

especialment empreses- en els processos de pràctiques i aprenentatge 

de Formació Professional. Més de 300 petites i mitjanes empreses han 

participat en un total de 32 grups focalitzats, 100 pimes han rebut 

orientació personalitzada en matèria de formació d’aprenents, 600 

pimes han participat en 23 grups de treballs i quatre seminaris 

nacionals especialitzats. 

 

Tota la informació respecte al projecte, així com les eines 

desenvolupades es poden consultar a la web www.ac4sme.eu. 

 

 

 

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa  

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa és una entitat empresarial de 

referència amb una sòlida trajectòria que defensa dels interessos empresarials de la seva 

demarcació i que té una ferma vocació de servei a les empreses.  

L’activitat de servei de la Cambra es focalitza en diversos àmbits, com la internacionalització, 

la formació empresarial i l’assessorament en la gestió, així com el suport a tots els 

emprenedors. 

http://www.ac4sme.eu/
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D’altra banda, la Cambra afavoreix també les relacions de negoci organitzant esdeveniments 

de referència que són un important punt de trobada per als empresaris. 

 

A partir del seu coneixement, la seva experiència i una constant proximitat a l’entorn 

empresarial, la Cambra de Terrassa va emprendre una nova etapa l’any 2012, fonamentada 

en un model de pertinença i adhesió voluntària de les empreses. L’objectiu de l’entitat és 

aportar serveis de valor afegit al negoci i contribuir a què l’empresa sigui més competitiva en 

un entorn internacional. 

 

La demarcació de al Cambra de Terrassa la integren 12 municipis: Castellbisbal, Gallifa, 

Matadepera, Olesa de Montserrat, Rellinars, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall, 

Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls. 

 
 
 
 

 
 
 
 


