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Ordinària
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17

30

Òrgan de govern :

Urgent

Grup de Treball:

Plenari

Fòrum de Ciutats amb Consells de la FP

Comissió Permanent

Grup treball FCT

Grup Estable

Grup treball Mobilitat Internacional
Tutoria d’acompanyament
La maleta de les famílies
Grup impulsor Premi Nous Professionals
Grup Terrassa Orienta

Lloc

Sala de reunions de Presidència (Raval de Montserrat,14)
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Assistents :
Cognoms i nom

Càrrec

Institució

Alcalá, Lluís

Director del Servei d’Educació

Ajuntament de Terrassa

Aragonés, Raúl

Representant Comissions Obreres de Catalunya

Comissions Obreres de Catalunya

Armengol, Josep

Vicepresident del Consell FP

Beltran , Josep

Director de Serveis a empreses

Garcia, Gràcia

Regidora de Serveis Socials i Polítiques de Gènere

Giménez, Manuel

Regidor de Desenvolupament econòmic , Industrial i
ocupació

Ajuntament de Terrassa

González, David

Sotsdirector de Projectes d’Estudiantat de l’ ESEIAAT

UPC

Lleixà, Jordi

Titular Salesians Terrassa
Representant de centres de formació privats/concertats

Escola Salesians Terrassa

Martínez, Emiliano

Representant

Martínez, Eulàlia

Directora de Fundació Cecot Formació

Megias, Mª Dolores

Gerent de Foment de Terrassa

Ajuntament de Terrassa

Mencía , Marta

Secretària tècnica del Consell FP

Ajuntament de Terrassa

Molist, Anna

Directora de l’Ins Terrassa
Representant de centres de formació públics

Institut Terrassa

Morera, Luci

Tècnica del Consell FP

Ajuntament de Terrassa

Regidor d’Universitats i Innovació

Ajuntament de Terrassa

Sanz, Gemma

Membre executiu de la Cambra
Presidenta Comissió Nova Indústria i Sostenibilitat

Cambra de Comerç de Terrassa

Viñas, Carme

Coordinadora territorial d’Ensenyaments Professionals

Departament d’Educació Generalitat de
Catalunya

Representant

Grup Municipal Ciutadans

Cabezas, Cesc

Representant

Grup Municipal ERC

Giménez, Marta

Representant

Grup Municipal PP

Mañas, Manel

Secretari Comarcal de la FETE-UGT Vallès Occidental

Mayola, Leandre

Gerent de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació

Diputació de Barcelona

Moya, Sara

Representant

Grup Municipal CUP

Sanchez, Adrián

Institut Industrial
Cambra de Comerç de Terrassa
Ajuntament de Terrassa

Grup Municipal TeC

Cecot

S’excusen
Aguinaga, David
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Plana, Jordi

Gerent de serveis d’Educació

Reche, Patricia

Representant col·lectiu joves

Rueda, Jordi

Regidor de Joventut i Lleure infantil

Diputació de Barcelona
Consell Local de Joves de Terrassa
Ajuntament de Terrassa

Directora Oficina de Treball de la Generalitat - Terrassa

Servei d’Ocupació de Catalunya

Senserrich, Magí

Responsable Federació Ensenyament Treballadors
Educació UGT Vallès Occ

Unió General de Treballadors (UGT)

Seto, Jordi

Representant CCOO

Vega, Alfredo

President Consell Formació Professional

Ajuntament de Terrassa

Vigués, Mariona

Representant

Grup Municipal PdeCAT

Vitolo, Mónica

Representant de la FETE-UGT

Rivera, Elena

Comissions Obreres de Catalunya

Unió General de Treballadors (UGT)

Convidats
Laganga, Javier

Director Ins Nicolau Copernic

Institut Nicolau Copèrnic

Lino, Víctor

Cap d’Estudis Ins Nicolau Copernic

Institut Nicolau Copèrnic

Inicia la reunió a les 16:09h el sr. Josep Armengol com a vicepresident del Consell i excusa la
presència del sr. Alfredo Vega com a president.
Es demana si hi ha inconvenient en canviar l’ordre del dia perquè els convidats del punt 5, la
presentació del projecte d’emprenedoria de l’institut Nicolau Copèrnic, han de tornar al centre
perquè tenen classes. S’accepta el canvi.
1. Presentació del projecte d’emprenedoria de l’institut Nicolau Copèrnic.
El sr. Víctor Lino com a cap d’Estudis i el sr. Javier Laganga com a director, fan la presentació
de l’USEM (Unitat de Suport a l’Emprenedor) mitjançant una presentació que fem arribar. Mes
informació al seu web. També tenen informació al vídeo d’informació general del centre del
minut 6:27-6:50 vídeo centre.
Desprès de la presentació, el sr. Manuel Gímenez felicita a l’institut per la presentació i la feina
que estan fent i els convida a contactar directament amb el Servei d’Ocupació que treballen
amb joves i deriven a diferents programes. El sr. Javier Laganga agraeix el reconeixement i
comenta que hi ha contacte però que l’intensificaran. El sr. Josep Armengol pregunta si
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aquesta experiència es pot extrapolar a d’altres centres. Els representants de l’Ins Nicolau
Copernic reconeixen que amb la família professional d’informàtica és molt mes fàcil que amb
d’altres famílies. El sr. Raúl Aragonés hi està plenament d’acord però creu que hi ha d’altres
famílies professionals que segurament també ho podrien fer, tot i que reconeix que no és gens
fàcil.
2. Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior
S’aprova l’acta de la reunió anterior que ja estava en mans de tothom.
3. Proposta de rotació de lloc de celebració de les comissions Permanents i Plenaris a les
seus de les entitats/institucions membres del Consell
El sr. Josep Armengol pregunta sobre aquesta proposta tot compartint els beneficis que hi
pot aportar: coneixement directe de diferents centres/serveis, tant de l’espai com de l’equip
directiu i facilitar mes vincle entre els agents. El sr. David Garcia de l’ESEIAAT corrobora
aquesta proposta dient que al Consell Universitari ho estan fent i dona la possibilitat de
conèixer altres universitats. S’aprova sense cap vot en contra. Es demana a les diferents
entitats que tinguin present aquest demanda:
- Plenari 6/031 a les 12h. Forum per màxim 50 persones amb material per poder
projectar presentacions.
- Permanents 7/05 i 12/11 a les 16h per entre 25/30 persones.
4. Informe de seguiment del Pla de treball del Consell de l’FP i Proposta de pla de treball
2019 a elevar al Plenari anual previst pel 6 de març de 2019
El sr. Josep Armengol dona pas a la sra. Marta Mencia com a secretaria del Consell a
explicar l’Informe de Seguiment juntament amb la proposta del Pla de Treball 2019.
Tots dos documents son presents a la carpeta i enviats per correu, per tant només es
destaquen les novetats i fets mes significatius.
- Línea 1. Millorar continuadament el funcionament intern i projecció externa del
Consell.
Estem pendents d’enviar la convocatòria del Plenari. Com a convidats es proposen al sr.
Fabián Mohedano, president del Consell Català d’FP

perquè pugui explicar el

desplegament de la lleu d’FP, accepta la invitació; i a la Fundació BCN FP perquè presenti
1

Al moment de fer l’acta (11/02) Cecot ja ha ofert la seva sala.
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l’Estudi Adequació de l’oferta formativa de l’FP a les necessitats del sistema productiu de
Terrassa.
Per aquest any s’incorporarà el canal de xarxa social Twitter per arribar encara a mes
persones.
- Línea 2. Treballar en xarxa en el marc institucional català de la formació
professional.
La reunió del Fòrum de ciutats amb Consell de l’FP serà el proper 19/02 on es treballarà el
monogràfic de com fer un estudi d’adequació de l’FP.El 14/03/2019, impulsat pel consell
Català de l’FP, hi haurà una jornada de presentació de la Guia de creació de Consell locals
d’FP i la presentació de bones pràctiques on Terrassa hi participarà, juntament amb 2
municipis mes (Granollers i Barcelona) amb el tema d’orientació Terrassa-Orienta.
- Línea 3 Adequar la formació professional a les necessitats del sistema productiu.
Ja s’ha comentat que el document el presentarà al Plenari la mateixa Fundació, que ha
desenvolupat l’estudi. L’estudi ha ajudat a aconseguir la metodologia per a seguir adequant
l’encaix entre formació i llocs de treball.
S’està treballant amb EURECAT en la valoració i validació del catàleg de llocs de treball de
vocacions industrials del Vallès Occidental. A la pregunta que laa sra. Carme Viñas fa sobre
si es te present la família del metall, la sra. Marta Mencia diu que hi ha 15 famílies
professionals i la sra. Mª Dolores Megias afegeix que l’estudi engloba totes les famílies però
el treball està repartit ja que hi ha moltes comissions que ho estan fent a l’hora.
- Línea 4. Facilitar la formació en centres de treball i la formació dual.
S’està facilitant sobretot la utilització del portal treballterrassa.
- Línea 5 Promoure la mobilitat internacional
Es destaca la importància de mantenir el Grup de Treball de mobilitat per donar suport i
mantenir el vincle per compartir informacions i neguits. Per aquest any les beques a CFGS
a l’estranger s’ampliaran també a estudis, no només a pràctiques.
- Línea 6 Fomentar la continuïtat formativa i la inserció sociolaboral del jovent.
Tot i que el PTT és un programa ja consolidat compartim amb la Permanent dades
estadístiques que son interessants on es veu l’evolució de l’alumnat que aproven l’accés a
CF i la inserció laboral.
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S’adjunta també com a document el cartell de la xerrada “Orienta’t en família” del programa
La Maleta de les Famílies que ofereix Diputació per famílies que fan l’acompanyament dels
seus fills i filles de l’etapa educativa obligatòria a la post-obligatòria. Es farà a la Biblioteca
del Districte 3 el 26/02 a les 18h.
- Línea 7. Facilitar la orientació al llarg i ample de la vida
Es recorden les dues línees de treball:
- La Xarxa Terrassa Orienta, on hi participen persones tècniques dels tres àmbits:
administració pública, Entitats i Centres Educatius. El 28/02 es farà la presentació de
recursos i serveis de les Entitats i serveis de l’administració pública (no de la local perquè ja
es va fer al desembre) i el 2/05 es farà la presentació de recursos específics de centres
educatius.
- El Grup de Treball Terrassa Orienta on es treballa, amb una representació reduïda de
cada àmbit, per arribar a un acord de mínims amb el consens de totes les persones
participants. Es fa arribar el document com a esborrany per si es volen fer aportacions
d’esmenes.
- Línea 8. Promocionar i difondre la formació professional
Es continua amb la difusió de l’FP integrada, de tots els subsistemes, com ja es va fer
aquest darrer any. Pel que fa als Premis Nous Professionals, juntament amb el grup
impulsor, s’ha fet una actualització i s’han creat categories temàtiques en lloc de per nivells.
Ara els premis seran als projectes: més innovador, amb millor viabilitat empresarial,
d’economia social i cooperativa, interdisciplinar i d’economia circular.

5. Informació de les diferents entitats (espai per a que els agents socials, econòmics i
educatius del Consell expliquin novetats, dificultats, reptes en relació a l’FP)
El sr. Josep Armengol obra el torn de paraules a tots els agents. La sra. Gràcia Garcia
explica que, des del servei de Polítiques de Gènere i LGTBIQ estan creant un document
amb un protocol contra agressions als espais públics i demana que s’hi pogués afegir una
persona del Consell de l’FP per fer propostes. El sr. Josep Bertran demana les dates de les
reunions, a la qual cosa respon la sra. Gràcia Garcia que les farà arribar.
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Pel que fa a la línea 4 respecte a l’FP Dual, el sr. Josep Armengol explica que com a
president de l’Institut Industrial, en el sector tèxtil, fan una trobada anual amb els CF de la
família del tèxtil per tenir informació directa de les formacions que es fan i facilitar enpreses
per fer les formacions en Dual. Ell mateix fa la pregunta si aquesta pràctica seria possible
amb d’altres famílies professionals per saber qui es forma, quines dificultats hi ha i quina
possibilitat de pràctiques i Dual. La sra. Anna Molist

explica que el sector Tèxtil és

relativament nou i per això s’han fet aquestes col.laboracions. Per contra en el sector
Químic fa molts anys que s’hi treballa i ja està molt consolidada l’FP en Dual. D’altra banda
el sector d’Imatge Personal, per les seves particularitats, és un sector amb el que costa
treballar-hi. El sr. Jordi Lleixà aporta que ja fa temps que treballen en la línea dels
contactes, i que s’hi treballa molt perquè és costós. Comparteix el fet que, pel que fa al
sector del comerç, costa molt treballar amb grans superfícies i per contra els hi és mes fàcil
de fer-ho amb comerç petit. Explica que se signen convenis perquè ja fa uns 30 anys que
s’utilitza el model Dual, tot i això considera una bona idea el model proposat pel sr. Josep
Armengol. Afegeix que cal estar sempre pendents d’ampliar els contactes ja que les
empreses se solen quedar els estudiants que acaben de la Dual o pràctiques. La sra.
Carme Viñas explica que hi ha mes empreses que s’ofereixen per fer pràctiques que no pas
alumnes. . La sra. Anna Molist diu que de famílies industrials hi ha molta demanda
d’empreses per pràctiques i per contra hi ha alumnat que no s’hi presten. El sr. Raúl
Aragonés informa de la dificultat de portar a les empreses d’aquí, joves de fora. En aquests
moments, joves de l’Europa de l’Est van directament a Alemanya. La sra. Eulàlia Martínez
explica que han estat treballant per un conveni, que ja està signat, per facilitar l’entrada
d’aquests joves d’altres països, contractació en origen, de diferents perfils universitaris. Es
conclou que hi ha mes necessitat d’alumnat interessat, sobretot en branques industrials,
que no pas d’empreses.

La reunió s’acaba a les 17:15h.
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