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Acta de la reunió de la Comissió Permanent
Data

3

11

Inici

16

00

2015

Tipus de reunió:
Ordinària
Extraordinària

Fi

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 de treball PFI a Terrassa

Lloc

Sala de reunions de l’Oficina Municipal d’Escolarització (C/Sant Isidre, 29)
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Assistents :
Cognoms i nom
Alcalá, Lluís
Aragonés, Raúl
Beltran , Josep
Cabezas, Cesc
Duque, Noel
Giménez, Marta
Gutiérrez, Isabel
Homet, Rafael
Llargués, Albert

Lleixà, Jordi

Mañas, Manel

Càrrec
Director del Servei d’Educació
Representant Comissions
Obreres de Catalunya
Director de Serveis a
empreses
Representant
Regidor de Joventut i Lleure
Infantil i Serveis Socials
Representant
Cap del servei de Qualificació
Professional
Diputat delegat d’Educació
Responsable de l'Escola
Concertada de la Federació
d'Ensenyament de CCOO de
Catalunya
Titular
Escola
Salesians
Terrassa
Representant de centres de
formació privats/concertats
Secretari Comarcal de la
FETE-UGT Vallès Occidental

Martin, Patricia

Tècnica del Consell FP

Martínez, Emiliano

Representant
Directora de Fundació Cecot
Formació
Gerent de Serveis de
Promoció Econòmica i
Ocupació
Gerent del Servei d’Ocupació
de Terrassa

Martínez, Eulàlia
Mayola, Leandre
Megias, Dolores
Melgares, Lluïsa
Mencía, Marta
Meya, Lluís
Nieto, Jose
Pendent de designar
Pendent de designar
pel Consell Universitari
Plana, Jordi

Regidora delegada d'Habitatge,
Mediació Comunitària, Polítiques de
Gènere, LGTBIQ i Polítiques Temps

Secretària tècnica del Consell
FP
Director de l’Institut Terrassa Representant de centres de
formació públics
Representant
Representant
Representant del món
universitari
Gerent de Serveis d’Educació

Institució

Presència

Disculpa
presència

Delega

√

Ajuntament de Terrassa
Comissions Obreres de
Catalunya
Cambra de Comerç de
Terrassa
Grup Municipal ERC

√

Ajuntament de Terrassa

√

Grup Municipal PP
Servei d’Ocupació de
Catalunya
Diputació de Barcelona

√

√
√

√
√

Comissions Obreres de
Catalunya

Escola Salesians Terrassa

√

√
√

Unió General de
Treballadors (UGT)
Ajuntament de Terrassa
Consell de la Formació
Professional de Terrassa
Grup Municipal TeC

√

Cecot

√

√

√

Diputació de Barcelona
Ajuntament de Terrassa

√

Ajuntament de Terrassa

√

Ajuntament de Terrassa

√

Institut Terrassa

√

Grup Municipal Ciutadans
Grup Municipal CUP

√
√

Pendent de designar

√

Diputació de Barcelona

√
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Reche, Patricia

Representant col·lectiu joves

Ribera, Rosa M

Rivera, Elena
Sàmper, Miquel

Sanz, Gemma

Senserrich, Magí

Regidora d’Educació
Vicepresidenta del Consell de
la Formació Professional de
Terrassa
Directora Oficina de Treball
de la Generalitat - Terrassa
Regidor de Promoció
Econòmica
Membre executiu de la
Cambra
Presidenta Comissió Nova
Indústria i Sostenibilitat
Responsable Federació
Ensenyament Treballadors
Educació UGT Vallès
Occidental

Seto, Jordi

Representant CCOO

Vigués, Mariona

Representant
Coordinadora territorial
d’Ensenyaments
Professionals
Representant de la FETEUGT

Viñas, Carme
Vitolo, Mónica

Consell Local de Joves de
Terrassa

√

Ajuntament de Terrassa

√

Servei d’Ocupació de
Catalunya

√
√

Ajuntament de Terrassa
Cambra de Comerç de
Terrassa

√

Unió General de
Treballadors (UGT)

√

Comissions Obreres de
Catalunya
Grup Municipal CIU

√

Departament d’Educació
Generalitat de Catalunya

√

√

Unió General de
Treballadors (UGT)

√

A la Sala de reunions de l’OME del Servei d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa, a 3 de
novembre de 2015, es reuneix la Comissió Permanent del Consell de la Formació Professional
de Terrassa, per fer sessió Ordinària, sota la Presidència de la Sra. Rosa M. Ribera .
Assisteixen també els membres que s’anomenen .
Oberta la sessió per la Presidència a les 16h es procedeix a l’examen del contingut de l’ordre
del dia de la reunió d’acord amb els punts que seguidament s’indicaran.
ORDRE DEL DIA:
1. Constitució de la Comissió Permanent: benvinguda a les noves persones membres i
ronda de presentacions.
2. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
3. Informe de la Presidència.
4. Informació de les diferents entitats.
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5. Garantia Juvenil a Terrassa: circuits de derivació i dificultats per omplir els cursos de
formació ocupacional amb joves registrats.
6. Adequació de la formació professional a les necessitats productives. Anàlisi crítica
conjunta de l’oferta, la inserció laboral i la demanda.
7. L’orientació al llarg de la vida.
8. Valoració conjunta de la 13a Jornada de Formació Professional “A Terrassa, parlem de
la Formació Professional”.
9. Valoració conjunta de la 10a edició Premis Nous Professionals 2015.
10. Torn obert de paraules.
ACORDS PRESOS:
1.

Benvinguda a les noves persones membres i ronda de presentacions.

Es dóna la benvinguda a tots els membres i es realitza una ronda ja que han canviat alguns
representants d’entitats.
2.

Lectura i aprovació de l’acta anterior.

Per unanimitat dels membres de la Comissió Permanent presents en la reunió, es dóna per
aprovada l’acta de la reunió anterior de la Comissió Permanent del Consell de la Formació
Professional de Terrassa.
3.

Informe de Presidència

La presidenta de la Comissió Permanent, Sra. Rosa M. Ribera, resumeix les principals
actuacions realitzades des de l’anterior Comissió Permanent que segueix l’estructura del pla de
treball de 2015. Els assistents tenen a la carpeta aquest informe el qual també ha estat
enviament per correu electrònic prèviament.
4.

Informació de les diferents entitats.

Les entitats expliquen les novetats, dificultats i qüestions en les que es pot treballar
conjuntament per tal de millorar la formació professional.
El Sr. Jordi Lleixà de Salesians de Terrassa, comenta la dificultat per dur a terme una
convocatòria de PFI’s. Primer, per trobar alumnes que compleixin els requisits i estiguin inscrits
en el registre de Garantia Juvenil i, segon, per programar les 1000 hores lectives dins els
mesos de desembre a juny com s’estableix.
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El director de l’Institut Terrassa, el Sr. Lluís Meya, explica la formació professional que s’està
impartint al seu centre. També aprofita per valorar positivament la tasca del Consell de la FP de
Terrassa en el desenvolupament de la mobilitat internacional.
La Sra. Carme Vinyes, Coordinadora territorial d’Ensenyaments Professionals fa una crida a les
empreses i als ajuntaments per a què participin de la formació dual, ja que es tracta d’una
formació relacionada amb perfils professionals concrets i la qual no comporta gaire despesa
econòmica.
Des de CCOO, el Sr. Raúl Aragonès afirma que l’inconvenient de la FP Dual es troba
precisament en el desenvolupament dels continguts curriculars a les empreses per la dificultat
de trobar una persona-tutora que ensenyi i avaluï l’alumnat com ho faria un professor qualificat.
Eulàlia Martínez, Directora de Fundació Cecot Formació, aporta que el 95% dels dubtes de les
empreses quan expliquen la FP Dual és sobre el paper de la persona tutora.
El Sr. Jordi Setó, representant de CCOO, suggereix la possibilitat de crear un grup de treball de
FP Dual, tal i com es va fer amb la FCT (Formació en Centres de Treball) i que va funcionar
molt bé.
El Sr. Josep Beltrán, Director de serveis a empreses de Cecot, comenta que també caldria
respecte a la FP Dual una coordinació entre empreses i centres de formació, conjuntament
amb el Consell de la FP de Terrassa.
El Sr. Noel Duque, Regidor de Joventut i Lleure Infantil i Serveis Socials, informa del projecte
Aprenentatge i Servei, que combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat perquè
els participants es formen treballant sobre necessitats reals de l'entorn amb l'objectiu de
millorar-lo.
5.

Garantia Juvenil a Terrassa: circuits de derivació i dificultats per omplir els cursos

de formació ocupacional amb joves registrats.
Tant la directora de l’oficina de treball del SOC de Terrassa, la Sra. Elena Rivera, com la Sra.
Eulàlia Martínez de Cecot, comenten que el problema és que hi ha molts recursos dins de
Garantia Juvenil per joves però aquests no arriben.
També es parla d’un problema d’encaix entre les característiques dels joves i de l’oferta. D’una
banda, hi ha joves menors de 16 anys que han abandonat estudis secundaris i que no poden
optar a aquests recursos i, a més, fins el desembre, que és quan arriben les subvencions dels
programes. D’altra banda, s’ofereixen especialitats formatives quan les persones joves no
tenen suficientment treballat el seu autoconeixement.
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El Sr. Jordi Setó suggereix la possibilitat d’accedir a joves a través de programes
d’acompanyament que permeten tenir bases de dades, com per exemple el programa Tutoria
d’Acompanyament que lidera el Consell de la FP de Terrassa.
La Sra. Dolores Megías, Directora del Servei d’Ocupació de Terrassa, afirma que els dos
problemes principals de la Garantia Juvenil són els requisits per al jovent i trobar els mitjans
adients per arribar a aquest col·lectiu.
El Sr. Noel Duque anima a treballar des de les diferents entitats de lleure i esportives de la
ciutat, ja que considera que són aquestes entitats les que arriben al jovent.
La Sra. Marta Mencía comenta que, des del Consell, s’utilitza Facebook com a element de
difusió d’informació del recursos per joves existents al municipi, així com també es fa arribar la
informació a tots els agents implicats en el projecte Tutoria d’acompanyament (6 instituts i els
Serveis Socials, ocupació, joventut, educació) i als centres adscrits al projecte La maleta de les
famílies . També es considera l’opció d’organitzar, des del Consell, un Grup de treball de
Garantia Juvenil amb la finalitat de coordinar agents, entitats i joves.
6. L’adequació de la formació professional a les necessitats productives. Anàlisi crítica
conjunta de l’oferta, la inserció laboral i la demanda.
El Consell ha jugat un paper clau en la implantació de nova oferta de FP a la ciutat.
La Sra. Marta Mencía presenta un document que recopil.la les dades que tenim de l’oferta
formativa des d’un punt de vista integrat . Està ordenat per famílies professionals i per nivells.
El nivell 1 són els PFI i CP1. El nivell 2 són els CFGM i CP2. El nivell 3 són els CFGS i CP3.
Les novetats en cicles són:
-

PFI nous al Santa Eulàlia: van deixar de fer l’any passat manteniment i pintura i
ara fan auxiliar administratiu i comerç.

-

La FIAC no ha tingut prou matrícula i ha tancat els cicles

-

Nous cicles en modalitat FP Dual a la ciutat

-

Nova FP Bàsica d’auxiliar de perruqueria a Institut Terrassa

7. L’orientació al llarg de la vida.
Es pretén detectar tots els serveis de la ciutat que fan orientació i que estiguin més
interrelacionats. Qualsevol ciutadà o ciutadana de Terrassa hauria de tenir clar quins punts
d’orientació hi ha a la ciutat, sobretot ara que hi ha un atur tan alarmant. El grup estable també
pensava que calia coordinar les activitats d’orientació com a mínim perquè cada agent sabés
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el que feia l’altre i si mai tenia un usuari que encaixés més en una activitat o una altra (per edat,
per perfil) pogués moure’s entre la xarxa d’orientació de la ciutat amb tota la informació.
8. Valoració conjunta de la 13a Jornada de la Formació Professional.
En aquesta jornada va haver-hi un alt índex de participació amb 132 persones assistents i la
valoració va ser molt positiva. Tot i que es van puntuar molt alt tots els aspectes relatius a
l’organització de la jornada, els elements més valorats van ser els ponents i el contingut de les
ponències, especialment la de la sociòloga Aina Tarabini sobre l’abandonament escolar. Com a
temes proposats per a properes jornades van sorgir: propostes i metodologia per tractar
l’abandonament escolar, l’homogeneïtzació del procés d’orientació, necessitats empresarials al
territori i la participació de centres i alumnes de formació professional com a experiències
d’èxit. Els assistents tenen a la carpeta un buidatge de les enquestes de valoració.
9. Valoració conjunta de la 10a edició Premis Nous Professionals 2015.
Es van presentar un total de 96 resums executius però finalment 61 treballs, dels quals: 36 eren
de cicles formatius de grau superior, 15 de grau mitjà, 8 encabits en la categoria de creativitat i
2 per PFI’s. Dels 61 treballs, 20 eren d’instituts de Terrassa. En aquesta edició el nombre de
treballs presentats ha estat inferior a altres anys perquè es va haver d’avançar una setmana,
degut a les eleccions municipals i això va interferir amb el calendari escolar a nivell de
presentació de projectes.
De cara al futur estem pensant com s’han de planificar l’edició del 2016 però la intenció és de
continuar-lo . Properament s’haurà de reunir el Grup Impulsor. Va ser una gran idea de la Cecot
i ja sabeu que ara la gestionem des de l’Ajuntament amb el suport del Consell Comarcal i la
Diputació .
El Sr. Raúl Aragonés de CCOO proposa la possibilitat d’obrir el concurs a tota Catalunya.
10. Torn obert de paraules.
No hi ha més aportacions.
Es dóna per finalitzada la reunió 17:30h

de la qual s’estén la present acta que jo, Patrícia

Martin, tècnica del Consell, certifico.
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