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Acta de la reunió de la Comissió Permanent
Data

1

3

Inici

16

00

2016

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
Grup de treball Garantia Juvenil a
Terrassa

Lloc

Sala de reunions de l’Oficina Municipal d’Escolarització (C/Sant Isidre, 29)
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Assistents:
Cognoms i nom
Aguinaga, David
Alcalà, Lluís
Aragonés, Raúl
Beltran , Josep
Cabezas, Cesc

Cañavate, Xavier

Càrrec
Representant
Director del Servei d’Educació
Representant Comissions
Obreres de Catalunya
Director de Serveis a
empreses
Representant
Delegat del Rector
Escola Superior d'Enginyeries
Industrial,
Aeroespacial
i
Audiovisual de Terrassa
ESEIAAT

Institució

Presència

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

√
√

UPC

√

Disculpa
presència

Delega

√
√
√

√

Duque, Noel
Delega en:
Valle, Sònia
Giménez, Marta
Homet, Rafael
Llargués, Albert

Lleixà, Jordi

Mañas, Manel

Regidor de Serveis
Social,Joventut i Lleure
Representant
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

Donate, Liber

Tècnica del Consell FP

Martínez, Emiliano

Representant
Directora de Fundació Cecot
Formació
Gerent del Servei d’Ocupació
de Terrassa

Martínez, Eulàlia
Megias, Dolores

Ajuntament de Terrassa
Grup Municipal PP
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

√

√
√

√

Ajuntament de Terrassa

√

Melgares, Lluïsa
Delega en :
Fernandez, Amàllia

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

Ajuntament de Terrassa

Mencía, Marta

Secretària tècnica del Consell
FP

Ajuntament de Terrassa

√

Meya, Lluís

Director de l’Institut Terrassa Representant de centres de formació
públics

Institut Terrassa

√

√
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Pendent de designar
Puig, Dolors

Representant
directora

Grup Municipal CUP
EUNCET
Consell Local de Joves de
Terrassa

El Hmadi, Maru

Representant col·lectiu joves

Ribera, Rosa M

Regidora d’Educació
Vicepresidenta del Consell de
la Formació Professional de
Terrassa

Ajuntament de Terrassa

Directora Oficina de Treball
de la Generalitat - Terrassa

Servei d’Ocupació de
Catalunya

√
√
√

√
√

Rivera, Elena
Delega en :
Polo Jimenez, Anna
Sàmper, Miquel

Sanz, Gemma

Senserrich, Magí

Seto, Jordi
Tordera Vigas,
Montserrat
Vigués, Mariona
Viñas, Carme
Vitolo, Mónica

√
Regidor de Promoció
Econòmica
Membre executiu de la
Cambra
Presidenta Comissió Nova
Indústria i Sostenibilitat
Responsable Federació
Ensenyament Treballadors
Educació UGT Vallès
Occidental
Representant CCOO
Assessora de l’Àrea de
Desenvolupament econòmic
local
Representant
Coordinadora territorial
d’Ensenyaments
Professionals
Representant de la FETEUGT

Ajuntament de Terrassa

√

Cambra de Comerç de
Terrassa

√

Unió General de
Treballadors (UGT)

√

Comissions Obreres de
Catalunya
Diputació de Barcelona

√
√
√

Grup Municipal CDC
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 1 de març
de 2016, 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.
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ORDRE DEL DIA:
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2. Informe de la Presidència.
3. Informació de les diferents entitats.
4. Proposta d’Informe anual 2015 del Consell de la Formació Professional de
Terrassa.
5. Proposta de Pla de treball 2016 del Consell de la Formació Professional de
Terrassa.
6. Calendari de reunions 2016.
7. Oferta formativa FP 2016
8. Garantia Juvenil a Terrassa: circuits de derivació i dificultats per omplir els cursos de
formació ocupacional amb joves registrats.
9. 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.
La Sra. Rosa M. Ribera felicita al Sr. Josep Maria Marco per tota la feina aportada durant tants
anys al Consell de l’FP.
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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. Xavier Cañavate de la UPC de Terrassa, comenta que hi ha hagut canvis substancials en
l’estructura de les Escoles d’Enginyeria de Terrassa, ja que han passat de ser dues escoles
(tècnics per una banda i superiors per l’altra) a iniciar el projecte d’unir les dues escoles des del
mes d’octubre de l’any passat. Aquesta fusió be donada, en part, a que els nivells d’estudi amb
el pla Bolonya han fet que els graus s’unifiquin. Aquesta unificació d’Escoles permet la
possibilitat de tenir una finestreta única en el marc de l’enginyeria.
El Sr. Jordi Lleixà de Salesians de Terrassa, comenta que no hi ha res a destacar ni cap
novetat a esmentar.
El Sr. Josep Beltrán, Director de serveis a empreses de la Cambra de Comerç, explica que
continuen treballant amb el tema de la mobilitat internacional i executant les mobilitats
aprovades. Afirma que es tracta d’unes experiències vitals molt enriquidores per a l’alumnat i
que els dóna una experiència professional molt valorada per les empreses.
La Sra. Eulàlia Martínez, Directora de Fundació Cecot Formació, comenta que es troben amb
molts problemes per dur a terme els projectes de la Garantia Juvenil, hi ha molts recursos
destinats i pocs joves que compleixin els requisits de la GJ. Afirma que manca dinamització, els
requisits son massa estrictes i la tramitació per realitzar la inscripció molt lenta i poc facilitadora.
A partir d’aquest comentari s’inicia un petit debat sobre la GJ, en el que l’Anna Polo del SOC
considera que hi ha molts joves que tenen associat els projectes de GJ amb el perfil del jove
que ni estudia ni treballa, i per tant queda molt jovent que no s’inscriu a la Garantia Juvenil
perquè pensen que no va dirigit a ells. La Sra. Sonia Valle especifica que el perfil de joves que
atenen des del Servei de Joventut de l’Ajuntament de Terrassa és molt baix i molts dels
projectes aprovats de la GJ no s’ajusten a les seves necessitats formatives. També destaca
que manquen recursos humans per poder desenvolupar correctament els projectes (només hi
ha una impulsora juvenil a la ciutat de Terrassa). El Sr. Jordi Lleixà, insisteix en que el
programes dissenyats no estan massa ajustats a la realitat, els requisits dels programes no
encaixen amb la realitat ni amb les necessitats i que els programes estatals i els autonòmics es
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solapen. Comenta que manca una finestreta única de la GJ. Finalment la Sra. Sonia Valle
afirma que el Grup de Treball de la Garantia Juvenil pot ser una bona eina de millora.
El Sr. Lluís Meya, Director de l’Ins Terrassa, remarca la importància de continuar treballant amb
els temes de la mobilitat internacional i també amb l’FP Dual i la nova llei de l’FP que pot ajudar
molt a resoldre els conflictes que es presenten.
La Sra. Carme Vinyes, Coordinadora territorial d’Ensenyaments Professionals fa una crida a
obrir les beques Erasmus+ als estudiants de Terrassa que cursen els seus estudis en altres
centres del Vallès, per tal que no quedin beques sense atorgar. També explica que estan
treballant en l’oferta formativa de l’FP però fins el 15 de març no tindrà l’oferta definitiva.
El Sr. Magí Senserrich, Responsable de la Federació d’Ensenyament de l’UGT destaca la
importància del Grup de Treball de la GJ per la necessitat de donar a conèixer els programes.
D’altra banda, afirma que un tema cabdal per desenvolupar l’FP Dual és el punt tres del pla de
treball, és a dir, conèixer detalladament les necessitats del territori, per tal que l’FP Dual pugui
ser una bona via d’inserció de l’alumnat al mercat de treball.
La Sra. Sonia Valle, del Servei de Joventut de l’Ajuntament de Terrassa informa que al servei
d’informació juvenil disposen d’un espai d’assessoria on tenen experts en assessorament
educatiu i que del 4 al 22 d’abril es realitzarà la mostra d’ensenyament a la Casa Baumann.
5.

Proposta d’Informe anual 2015 del Consell de la Formació Professional de Terrassa

La Sra. Rosa M. Ribera explica que l’equip tècnic està elaborant l’informe anual 2015 i el
presentarà al Plenari Anual que es farà al mes d’abril.
6.

Proposta de Pla de treball 2016 del Consell de la Formació Professional de

Terrassa.
La Sra. Rosa M. Ribera comenta les novetats del Pla de Treball 2016. En referència al punt
cinquè on es tracta la mobilitat internacional el Sr. David Aguinaga, representant del grup
municipal de Ciutadans pregunta pel nivell d’idiomes de l’alumnat dels Cicles Formatius. El Sr.
Jordi Lleixà explica que és obligatori cursar anglès als CFGM però als CFGS no s’imparteix ja
que es pressuposa a l’accedir pel batxillerat ja tenen un bon nivell d’anglès. Però la pràctica
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demostra que els nivells d’anglès son baixos. Afirma que hi ha un problema de base ja que
resulta força complicat trobar professorat amb bon nivell d’anglès, de manera que es treballa
amb els recursos dels que es disposa. El Sr. Josep Beltran remarca la importància que te el fet
que el jovent tingui un bon nivell d’anglès i la Sra. Carme Viñas comenta que als professors que
imparteixen alguna matèria en anglès se’ls demana tenir com a mínim un nivell B2. El Sr.
Xavier Cañavate comenta que ens trobem a vegades amb impediments legals, ja que l’alumnat
te dret a demanar que la classe s’imparteixi en una de les dues llengües oficials. El Sr. Magí
Senserrich afirma que una dificultat afegida és que l’EOI tampoc facilita places per al
professorat.
La Sra. Rosa M. Ribera continua explicant les novetats i en el punt 6 quan es parla del projecte
La maleta de les famílies: eines per l’acompanyament en la tria d’itinerari educatiu, impulsat per
la Diputació de Barcelona i adreçat a cinc centres públics de Terrassa, el Sr. Jordi Lleixà
comenta que als centres concertats també els interessaria participar en aquest programa. La
Sra. Montserrat Tordera de la Diputació de Barcelona afirma que li sembla una bona aportació
però que cal veure com es podria treballar això des de l’administració pública. La Sra. Sonia
Valle ofereix el recurs que tenen a Joventut de fer xerrades d’orientació amb les famílies en les
que els centres concertats i privats poden participar.
És en aquest punt del debat on apareix la reflexió de la Sra. Rosa M. Ribera sobre que fer amb
els joves de la ciutat que no tenen formació. Les empreses tenen unes necessitats concretes, el
SOC imparteix una formació però queda palès que hi ha una part del jovent que no es motiva
per tornar a estudiar. És un repte que cal afrontar com a ajuntament i com a societat per tal que
aquests joves puguin realitzar una formació que els permeti entrar en el món laboral. La Sra.
Sonia Valle comenta que per a aquests joves hi ha el projecte En trajecte i el programa Start!
del Centre de Noves Oportunitats del Vallès, que estan funcionant amb bons resultats però que
tenen poca incidència ja que es treballa amb grups reduïts.
El Sr. Maru el Hmadi, representant del Consell Local de Joves de Terrassa afirma que els joves
no estan informats i que no tothom busca els recursos pel seu compte.
El Sr. Xavier Cañavate, explica com a exemple la seva nova organització, a la UPC ofereixen
molts recursos diferents a l’alumnat (pràctiques, mobilitat, concurs de robòtica, projectes
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d’investigació i recerca, etc) i tot això ho han inclòs dins del pla d’estudis, està tot integrat i no
queda res a l’atzar. Això facilita una major la difusió i augmenta la participació. El Sr. Magí
Senserrich comenta que això caldria fer-ho abans de que l’alumnat surti dels Instituts.
El Sr. Jordi Lleixà afirma que hi ha el gran problema de la temporalització, ja que al jove que no
està fent res caldria poder-li oferir al setembre una formació per tal que comenci el curs al
mateix temps que les seves amistats que han iniciat estudis reglats. És un problema que la
formació ocupacional vagi lligada a subvencions, a contractació de personal temporal, etc.

6. Calendari de reunions 2016
La Sra. Rosa M. Ribera repassa les dates de les diferents reunions de l’any 2016. Comenta la
data i horari del plenari que per aquest any s’ha programat en horari de matins. La Sra. Marta
Mencía creu que caldria consensuar quin és el millor horari i finalment s’acorda fer-lo en horari
de matí.
7. Oferta formativa FP 2016
La Sra. Carme Viñas informa que fins al 15 de març no tindran tancada l’oferta formativa.
La Sra. Marta Mencía explica que a la carpeta s’adjunta el llistat dels Certificats de
Professionalitat de convocatòria FOAP d’aquest any, i presenta els nous formats de difusió: es
deixa d’editar el llibret en paper per donar mes força i millorar l’APP. El Sr. Jordi Lleixà comenta
que seria de molta utilitat que l’APP es pogués consultar també en format web ja que facilitaria
la feina als tutors que treballen l’orientació amb els joves a l’aula.
8.

Garantia Juvenil a Terrassa:

circuits de derivació i dificultats per omplir els

cursos de formació ocupacional amb joves registrats.
La Sra. Liber Donate presenta la graella amb els recursos que hi ha a la ciutat de Terrassa
emmarcats en la Garantia Juvenil i comenta les dificultats que es van fer evidents al llarg de la
primera reunió del Grup de Treball de la Garantia Juvenil celebrada el passat 22 de febrer.
Davant la dificultat de difusió i del propi desconeixement dels diferents programes de GJ que
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s’estan desenvolupant a la nostra ciutat la Sra. Sonia Valle informa que hi ha una mapa de
recursos de la GJ a Catalunya que ens farà arribar.
La Sra. Carme Viñas afirma que a vegades no es te massa clar cap a on orientar ja que es
desconeixen els programes que s’aprovaran.
El Sr. Josep Beltran recorda que també hi ha fuga de talent, ja que l’alumnat brillant busca una
feina fóra del país. També caldria doncs, fer accions dins la GJ dirigits a aquest perfil.
La Sra. Rosa M. Ribera proposa que per la propera comissió permanent o grup de treball
puguem definir millores d’actuació dirigides a com empoderar als joves per tal que retornin al
sistema educatiu.
El Sr. Emiliano Martinez, representant del grup municipal TeC afirma que estem en uns
moments on ja comencen a haver-hi noves oportunitats i cal convèncer al jovent perquè vegin
que es poden fer coses interessants al nostre entorn. Anima a treballar en tres nivells: amb els
joves sense estudis, amb els estudiants brillants i sense oblidar aquell alumnat que treballa i
s’esforça.
El Sr. Maru el Hmadi creu que els joves no estan informats, que quan vols trobar a un jove l’has
d’anar a buscar i que cal fer programes que arribin als joves, formacions que quan les vegin
“els facin brillar els ulls”.
El Sr. Jordi Lleixà finalitza les aportacions comentant que hi ha un problema estructural: els
projectes de la GJ no s’adapten a la realitat i estan molt encotillats, cosa que dificulta
enormement el seu desenvolupament.
9. Torn obert de paraules
No hi ha més aportacions.
Es dóna per finalitzada la reunió a les 18.00h de la qual s’estén la present acta que jo, Liber
Donate, tècnica del Consell, certifico.

