
Virtual Reality Applications Programmer and Developer

UAS Developer and Operator

21 d’abril del 2021

Building up a Digital Skills Alliance for the Enhancing of Programming Competencies 



Projecte  3 anys de durada: 01/01/2021 – 31/12/2023

L’objectiu principal del projecte es la creació d’un nou pla 
d’estudis VET en Programació i Pilotatge de Drons i 

programació de Realitat Virtual, i aconseguir el 
reconeixement en tots els països participants on sigui 

possible.
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SOCIS DEL PROJECTE (5 països)
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 Checoslovàquia Chamber of Commerce (CC) – (Checoslovàquia) – (Líders del projecte)

 Letonian Chamber of Commerce (CC + VET provider) – (Letonia)

 Cambra de Comerç de Terrassa (CC) –(Espanya) – (Líders del WP6 – Diseminació i Reconeixement de les
noves titulacions)

 The Technology Centre of the CA (SME Experts Technology researcher) – (Checoslovàquia)

 Checoslovàquia VR Agency (SME – Experts Virtual Reality) - (Checoslovàquia)

 Robodrone Industries s.r.o, (SME – Experts Drons) - (Checoslovàquia)

 European Centre of Entrepreneurship Competence and Excellence (CC + VET provider) – (Austria)

 VET IT High school (VET provider) - (Checoslovàquia)

 Estudio Agora SAU (VET provider) – (Espanya)

 Eslovàquia Chamber of Commerce (CC) – (Eslovàquia)

 The Central Industrial School of Prešov(CC) - (Eslovàquia)

El Consell de l’FP de Terrassa és partner associat del projecte
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OUTPUTS PRINCIPALS:

 Noves qualificacions professional:

 Plataforma online amb els dos cursos totalment desenvolupats.

 Paral·lelament al pilot de les noves qualificacions es desenvoluparà la formació

del professors de les entitats d’FP.

 Iniciar el procés de reconeixement de les noves qualificacions segons les

especificacions de cada país. (2023) Reconeixement en al menys 3 dels països

participants.

 Anàlisis dels requeriments de cada país i les barreres trobades per a poder fer un

document amb recomanacions a les autoritats.

• Programador i operador de drons,

• Programador i desenvolupador d'aplicacions de realitat virtual.



Reconeixement de les noves qualificacions a nivell nacional. (2023)
Creació d’un grup nacional d’stakeholders

Els socis a cada país han de crear una estructura de col·laboració amb l’objectiu de:
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• Recolzar el procés de reconeixement per les autoritats responsables.

• Recolzar les activitats de la prova pilot.

• Preparar el funcionament de la nova titulació durant i després de la fase d’implementació.

• Implementar activitats promocionals i preparer la fase d’explotació.

Workshops or round tables:

- 1st stakeholder workshop: Maig-Juny 2021

Revisar les propostes de les noves qualificacions.

- 2nd stakeholder workshop: in month Maig-Juny

2022 Identificar les barreres que existeixen per

al reconeixement de les noves qualificacions.

Descriure el 
procés de 

reconeixement
de les noves 

qualificacions.

Organitzar
consultes i 

cooperación 
amb autoritats

rellevants.

Iniciar el 
procediment

de 
reconeixement

Consell d’FP



Gràcies!


