Consell de la Formació Professional de Terrassa
La Rasa, 24
08221 Terrassa
Tel. 93 7397405
consellfp@terrassa.cat
www.terrassa.cat/consellfp

SEGUIMENT DEL PLA DE TREBALL 2017 DES DE LA DARRERA COMISSIÓ PERMANENT
DEL 29/02/17 AL 23/05/17

1. Millorar el funcionament intern i projecció externa del Consell
ACTUACIONS 2016
1. Gestió òrgans de govern
2. Publicar l’informe anual 2016

SEGUIMENT DES DE C PERMANENT DE 29/02/17 AL 23/05/17
Plenari del Consell de l’FP de Terrassa el dimecres 15 de març a la Biblioteca
Central, per donar a conèixer l’Informe anual 2016 i aprovar el Pla de treball 2017.
Plenari extraordinari el dimecres 19 d’abril a la Sala de Presidència de l’Ajuntament
per aprovar el Reglament d’organització i funcionament del Consell d’FP de Terrassa
Reunió del Grup estable el dimarts 25 d’abril
Difusió de l’FP, oferta i materials per editar, propostes de temes per la Jornada de
setembre.

Foto plenari

Foto grup estable

3.
Mantenir
la
difusió
www.terrassa.cat/consellfp

a
i

través
de
la
web
la
xarxa
social

S’esta actualitzant la web de Formació Professional perquè sigui mes fàcil i pràctica.
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www.facebook.com/consellfp
i
https://www.facebook.com/serjovedespreseso
El Consell gestiona dues pàgines de Facebook
S’ha obert un Instagram https://www.instagram.com/fpterrassa/
 serjovedespreso . on es publiquen o comparteixen informacions gairebé a
S’ha
reactivat
un
canal
de
Youtube
diari. (sobretot ara període de matriculacions)
www.youtube.com/channel/UCcOooTp5jaJ8Fzfgnb1Wctw
 cosellfp. Amb posts setmanals d’articles relacionats amb la FP
Instagram. 58 posts 79 followers
Youtube: S’ha incorporat el vídeo dels premis Nous Professionals
visualitzacions) per promocionar els premis i l’espot publicitari dels premis

Foto: Instagram fpterrassa

(330

Foto: Canal Youtube FP Terrassa
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2. Treballar en xarxa en el marc institucional català de la formació
professional
ACTUACIONS 2016
4.Participar al Fòrum de ciutats amb Consells de la
Formació Professional de Catalunya

SEGUIMENT DES DE C PERMANENT DE 29/02/17 AL 23/05/17
Reunió del Fòrum dia 26/04/17 a L’Hospitalet de Llobregat. Temes tractats:
- Informació de la reunió amb Diputació de Barcelona
- Preparar altres presentacions institucionals.
- Acredita’t. Informació i reflexió sobre el sistema d’acreditacions i la seva
implantació als municipis.
- Adhesions previstes d’altres municipis.
Dinar i visita del projecte del restaurant de l’escola de segona oportunitat El
repartidor, projecte de la Fundació El Llindar.

Foto:Restaurant El Repartidor

Les 8 ciutats membres del Fòrum (Barcelona, Granollers, Mataró, l’Hospitalet, Lleida
Rubí, Tarragona, Terrassa)

Foto: Cuines de l’escola de segona
oportunitat

5.Participar al Consell Universitari de Terrassa
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3. Adequar la formació professional a les necessitats del sistema productiu
ACTUACIONS 2016
6. Debatre i acordar una anàlisi de dades del mercat de
treball en el marc dels òrgans de govern , o grup específic si
s’escau, amb la participació dels agents socials, educatius i
econòmics del Consell i entitats convidades específiques com
ara l’Observatori Econòmic i Social i de la Sostenibilitat de
Terrassa,etc Cal partir dels estudis ja existents com ara :
Informe sobre la inserció laboral de les persones titulades en
Formació Professional de les Cambres de Comerç i el Departament
d’Ensenyament
Informe de conjuntura de la Cambra
Informes del mercat laboral de Cecot
Perfil de la ciutat de Terrassa de l’Observatori
Diagnosi de FP a Terrassa de la Diputació de Barcelona
dades sobre sectors en crisi que destrueixen ocupació que tenen
els sindicats
dades sobre sectors emergents que creen ocupació que tenen
des de Promoció econòmica de l’Ajuntament

SEGUIMENT DES DE C PERMANENT DE 29/02/17 AL 23/05/17
Estudi d’FP Diagnosi FP Terrassa 2017-18
S’encarrega que l’estudi el faci la Fundació BCN Formació Professional, acabant de
gestionar temes de pressupost i d’adjudicació, per poder començar a curt termini.
S’està treballant amb quina metodologia s’utilitzarà, agents que hi participaran,
pressupost i calendari previst de treball.

7. Debatre i acordar una anàlisi de l’oferta formativa en FP
en el marc dels òrgans de govern del Consell a partir dels
resultats de l’anàlisi de dades del mercat de treball, amb la
participació dels tots agents integrats en el Consell de l’FP i els
centres que realitzen formació per a l’ocupació.
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4.Facilitar la formació en centres de treball i la formació dual
ACTUACIONS 2016
SEGUIMENT DES DE GRUP ESTABLE DE 29/02/17 AL 23/05/17
8.Mantenir el sistema de traspàs d’ofertes de Formació en Durant aquest període hem rebut un total de 8 demandes de pràctiques per part
Centres de Treball entre les empreses i els centres d’ FP, de d’empreses, en total en tot el curs 39 sol·licituds de pràctiques, de 34 empreses
manera coordinada amb CECOT i Cambra de Comerç de diferents. Seguim fent el seguiment als centres de formació perquè ens facin el retorn
Terrassa que formen part del Grup de treball FCT
del nombre de convenis de pràctiques realitzats.

Foto: Reunió grup de treball FCT

En el Grup Estable del dia 25 d’abril, sorgeix la necessitat de crear un nou grup de
treball d’FCT, diferent del que ja existeix amb tots els coordinadors d’FCT dels
centres. Aquest nou grup de treball, format per els principals agents del consell de la
FP, pretén establir una nova línia de treball, un nou mètode que faciliti cobrir les
necessitats de les empreses de forma immediata i alhora facilitar als centres
formatius la relació amb les empreses.
En la primera reunió d’aquest grup de treball, el dia 12 de maig, s’acorda la creació
d’una eina (una pàgina web) que vertebri la connexió entre les empreses i els centres
de formació, per tal que puguin plasmar les ofertes i demandes que tenen.

5. Promoure la mobilitat internacional
ACTUACIONS 2016

SEGUIMENT DES DE C PERMANENT DE 29/02/17 AL 23/05/17
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9.Mantenir les de beques de l’Ajuntament per a la realització
de pràctiques a l’estranger per als graduats en cicles formatius.
10.Dinamitzar el Grup de Treball de mobilitat internacional
per treballar conjuntament la sensibilització i els projectes
europeus compartits

Foto: Reunió grup de treball Mobilitat

Tenim informació de les mobilitats demanades de tots els centres educatius.
Seguiment de les sol·licituds fetes pels centres educatius, tant de les beques per
alumnes com per el professorat.
Reunió del GT el dimecres 29 de març, per saber les sol·licituds demanades per
cada centre, compartir dificultats en la documentació, perspectives pel curs vinent,
consorci,....
A final de maig o principi de juny els centres formatius que han demanat beques
tindran ja resposta de la concessió definitiva de les beques demanades.
Proposta de nova reunió amb el grup de treball de mobilitat per poder fer retorn
d’aquesta informació.

11.Coordinar el Consorci Erasmus+ de centres de formació
professional de cicles de Grau Mitjà i Grau Superior a Terrassa
aprovat per la Comissió Europea
12. Oferir als centres de formació de FP que participen al
Consorci el taller “Mou-te per Europa” per sensibilitzar i
motivar l’alumnat (només centres novells en mobilitat)
13. En el marc de la col·laboració Consell de l’FP i Cambra de
de Comerç de Terrassa, el Taller formatiu i helpdesk de
consultes sobre la presentació de projectes de mobilitat
Erasmus+

6

Consell de la Formació Professional de Terrassa
La Rasa, 24
08221 Terrassa
Tel. 93 7397405
consellfp@terrassa.cat
www.terrassa.cat/consellfp

14. Donar suport i incentivar a tots els centres d’FP que
estiguin en procés de demanar i gestionar projectes europeus,
i seguiment durant aquest període.
15. Difondre els resultats de la mobilitat a través de vídeos de
l’alumnat beneficiari de la beca Erasmus+ del Consorci.

6. Fomentar la continuïtat formativa i la inserció sociolaboral del
jovent
ACTUACIONS 2016
SEGUIMENT DES DE C PERMANENT DE 29/02/17 AL 23/05/17
16.
Continuar
el
projecte
transversal
“Tutoria
d’acompanyament en les transicions d’adolescents : Ser jove S’han fet les sessions de la dinàmica “La nostra ciutat: com formar-nos” a 4 instituts,
després de l’ESO” impulsat pels serveis municipals d’Educació, Can Jofresa, Nicolau Copèrnic, Ègara i Santa Eulàlia, ha tot l’alumnat que acaba 4t
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Ocupació, Serveis socials i Joventut
joves de 6 instituts

per acompanyar 500

d’ESO, per donar a conèixer el programa Tutories d’Acompanyament.
El tècnics del projecte Vallès Educa van assistir a la sessió del dia 16 de maig a l’Ins
Ègara, per fer les gravacions i entrevistes pertinents per presentar el projecte de les
Tutories d’acompanyament.

Fotos: Dinàmiques als Instituts “La nostra ciutat: Com formar-nos”

17. Actualitzar i divulgar el mapa de recursos formatius,
laborals i de lleure per a joves de 16-18 anys
18. Col·laborar en la realització de les dues Jornades
d’orientació de cicles formatius i PFI’s “I després, què?”
organitzat per l’àrea de Promoció i Innovació Educativa del
Servei d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa una sobre
CFGS i graus universitaris i l’altra sobre CFGM i PFI

Jornada d’orientació de cicles formatius de grau mitjà i PFI el 28 de març al Vapor
Universitari
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Foto: Jornada d’Orientació al Vapor Universitari

19. Impulsar i difondre 2 Plans de Transició al Treball (PTT
Fusta i Cuina) adreçats a 30 alumnes que no van graduar
l’ESO i un PFI d’Arts Gràfiques a l’Escola d’Adults La Llar
20. Col·laborar en el projecte transversal “En trajecte” impulsat
pel Servei de Joventut i Lleure per millorar l’ocupabilitat
subjectiva dels joves que no s’han pogut matricular en estudis
post-obligatoris
21. Participar en la segona edició del projecte “La Maleta de
les Famílies: eines per l’acompanyament en la tria
d’itinerari educatiu”, impulsat per la Diputació de Barcelona .
22. Impulsar la participació dels 12 centres d’educació
secundària públics a les xerrades “Orienta’t en família” per S’han acabat de fer les xerrades de la Diputació “La maleta de les famílies” a dos
famílies d’alumnat de 3-4rt d’ESO, batxillerat o cicles formatius instituts que faltaven “Orienta’t en família” .
que ofereix la Diputació de Barcelona en el marc de La Maleta
de les Famílies .
De cara al curs vinent s’està replantejant com es continuarà, per fer-ho mes proper a
les famílies.
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Foto: Xerrada a la Biblioteca Central

23. Coordinar un Grup de Treball “Garantia Juvenil a
Terrassa” impulsat per la Comissió Permanent per tal de
conèixer els recursos i que els diferents agents col·laborem en
l’optimització de la difusió. Cal fer arribar aquests recursos als
joves i donar projecció externa a la Garantia juvenil
24. Valorar les necessitats de les famílies en relació al
suport orientatiu que pugui ser del seu interès en relació a la
transició a la vida formativa/laboral dels seus fills.

7. Facilitar la orientació al llarg i ample de la vida
ACTUACIONS 2016
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25. Identificar els punts que fan orientació d’una futura xarxa
d’orientació a la ciutat de Terrassa on es coneguin i
intercanviïn informació i col·laborin totes les entitats que
realitzen aquest tipus de serveis i accions

-

S’inicia la proposta del pla de treball sobre “L’estratègia d’orientació local i
preparació del procés d’elaboració del mapa d’actors, serveis i recursos
d’orientació municipal.
Proposta de treball a cinc mesos vista, amb el suport de la Diputació de
Barcelona i l’empresa externa Nusos. Activitats Científiques i Culturals SCCL.

26. Desenvolupar un
mapa d’orientació on estiguin
representades totes les entitats que realitzen aquest tipus de
servei i accions
27. Un cop identificada la situació dels diferents serveis
d’orientació de la ciutat, valorar les línees d’actuació que és
poden dur a terme per millorar la coordinació i el coneixement
mutu.

8. Promocionar i difondre la formació professional
ACTUACIONS 2016

SEGUIMENT DES DE C PERMANENT DE 29/02/17 AL 23/05/17

28.Actualitzar , editar i difondre els materials de difusió de Actualització a l’APP del Consell i dels nous CF que es realitzaran a la ciutat.
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l’oferta d’ FP integrada en suport web, paper i mòbil
-

-

Foto: Desplegable oferta FP

S’ha elaborat el material de difusió de l’oferta de Formació Professional
(cicles formatius i PFI), s’ha fet arribar als centres formatius , serveis
municipals, biblioteques, centres cívics i de barri, patronals, sindicats, i altres
institucions que organitzen aquest tipus de cursos., i organismes de la ciutat.
(7.500 desplegables, 400 pòsters i 3.500 postals).
El dia 29 d’abril va sortir el dossier “FP: Oficis amb futur” amb tota la oferta
d’FP de la ciutat i altres reportatges interessant sobre: PFI, la familia
professional Serveis socioculturals i a la comunitat, la orientació, la Findació
BCN Fomació professionasl, encarregada de l’estudi –diagnosi FP Terrassa, i
altres., al Diari de Terrassa.

29.Aplicar millores a l’aplicació“guia fpTRS”.
30. Realitzar de la 15a Jornada “A Terrassa, parlem de la
Formació Professional” com a espai anual de debat sobre la
FP
31. Organitzar els Premis Nous professionals (12a edició)
que promouen l’esperit emprenedor, innovador i creatiu entre
l’alumnat amb la col·laboració del Grup Impulsor format per el
Consell Comarcal del Vallès Occidental, la Diputació de
Barcelona , els agents econòmics, socials i educatius i el
Servei d’Emprenedoria i Educació de l’Ajuntament
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- S’ha realitzat la difusió del vídeo promocional dels Premis Nous Promocionals, s’ha
enviat a tots els centres d’FP i PFI de la província de Barcelona, per tal que els tutors
el puguin visualitzar a les aules, amb l’objectiu de motivar a l’alumnat. De moment en
el canal de Youtube el vídeo té 330 visualitzacions. Aprofitant aquest vídeo, el Canal
Terrassa també ha realitzat un Spot publicitari que s’ha visionat en el canal durant un
mes.
- L’acte dels Premis és realitzarà a la sala d’actes de l’Escola Industrial de Terrassa,
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Foto: Logo Premis Nous Professionals

32. Col·laborar amb la Mostra de Projectes Emprenedors de
FP de Catalunya
organitzada pel Departament
d’Ensenyament de la Generalitat aportant projectes
guanyadors dels Premis Nous professionals

Foto: Entrega premis 5a Mostra de projectes emprenedors d’FP
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el dia 20 de juny a les 19h de la tarda. S’han realitzat dues visites per comprovar els
espais i organització de l’acte.
- Per l’avaluació dels projectes s’ha enviat la convocatòria als membres que formaran
part de la comissió avaluadora, el dia 8 de juny al Nicolau Copèrnic, i als membres
del Jurat, el dia 13 de juny a la seu de la CECOT.
- En relació a l’organització de l’acte ja tenim acordat el presentador, l’Esteve Soler,
el càtering, amb la Trobada, i tindrem un quartet de saxos de l’escola de música per
ambientar l’acte.
- Les bases del concurs després d’un mes publicades en el BOP, s’han validat
oficialment, i per tant s’ha obert el tràmit de la seu electrònica per poder rebre els
resums executius fins el dia 21 de maig. De moment hem rebut 67 resums executius,
de 16 escoles diferents, provinents de 10 municipis de la província de Barcelona.
- S’ha actualitzat la web www.terrassa.cat/premisnousprofessionals
El 4 d’abril al Cosmo Caixa varem assistir a la 5a Mostra de projectes emprenedors
de l’FP a Catalunya. El projecte “Producció ecològica de llegums, cereals i safrà” de
l’Escola Agrària de Manresa, provinent dels Premis Nous Professionals, va ser
escollit finalista en aquesta mostra, on finalment va guanyar els següents premis:
- 1er premi al projecte més viable
- 2on premi al projecte amb la millor idea
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35.Difondre entre els centre de FP inicial de Terrassa la
convocatòria de mesures per a la innovació de la Fundació
Barcelona FP amb el suport de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona i la Diputació de Barcelona
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