ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA REALITZADA PEL PLENARI DEL CONSELL DE
LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DE TERRASSA EL 20 D’ABRIL DE 2016

PRESIDÈNCIA
Sra. Rosa Maria Ribera, vice-presidenta del Consell FP, regidora del Servei d’Educació.
MEMBRES ASSISTENTS
Sra. Agnès Rodo Cima
Sr. Álex Monfort
Sra. Annabel Planas
Sr. Antoni Hernández
Sra. Aranzazu Amondarain
Sr. Carles López
Sra. Carme Vinyes
Sra. Elena Rivera
Sr. Emiliano Martínez
Sra. Eulàlia Martínez Puig
Sr. Gabriel Verderi
Sr. Jordi Lleixà
Sr. Jordi Sellarès
Sra. Epi Rifà
Sr. Josep Beltran
Sr. Josep Maria Arcos
Sr. Josep Maria Marco
Sr. Josep Vilagrassa
Sra. Judith Esquius
Sra. Liber Donate
Sr. Lluís Meya
Sra. Lucia Muñoz
Sra. Maria Dolors Calls
Sr. Magí Senrerich
Sr. Manuel Torres

Sra. Maria Romañach
Sra. Marta Dinarès
Sra. Marta Martínez
Sra. Marta Masagué
Sr. Josep Guimerà
Sr. Maru El Hmadi
Sra. Meritxell Garrigós
Sr. Miquel Sàmper
Sra. Mónica Bertier
Sra. Núria Codina
Sr. Oriol Ventura
Sra. Maria Pilar Varas
Sr. Rafael Homet Ventanyol
Sr. Romà Revelles
Sra. Sara Guerrero
Sra. Sara Moya
Sr. Sebastià Martínez
Sra. Susana Hergoz
Sr. Tomás Maeso
Sr. Víctor Lino
SECRETÀRIA
Sra. Marta Mencía

A la sala d’actes de Foment de Terrassa, SA, a vint d’abril de l'any dos mil setze, es
reuneix el Plenari del Consell de la Formació Professional de Terrassa, en sessió
Ordinària. Presideix l’acte la Sra. Rosa Maria Ribera.
Oberta la sessió quan passen vint minuts de les dotze del matí del dia de la data, la Sra.
Marta Dinarès disculpa a la Sra. Marta Mencía, secretària executiva del Consell de l’FP, i
acte seguit dóna la benvinguda als assistents.
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Epígraf 1: Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior
Per unanimitat dels membres del Plenari del Consell de la Formació Professional de
Terrassa, presents a la reunió, es dóna per aprovada l’acta de la reunió anterior.

Epígraf 2: Informe Anual del Consell de la Formació Professional de
Terrassa de l’any 2015.
La Sra. Rosa Maria Ribera dóna la benvinguda a tots els assistents i dóna per iniciat el
Plenari del Consell de l’FP.
Comenta el contingut de la carpeta que s’ha entregat als presents on hi ha la
transcripció de l’acta de la reunió anterior i figura l’informe anual 2015 del Consell de la
Formació Professional.
A continuació, la Sra. Marta Dinarés, procedeix a fer un resum de l’informe anual, on
queden exposades totes les línees treballades durant el passat curs.
El punts més destacables són:
Projectes consolidats que s’han continuat treballant durant aquest 2015:
-

Fòrum de ciutats amb Consells de la FP (ja són 8 consells a diferents municipis
de Catalunya).

-

Tutoria d’acompanyament en els transicions d’adolescents: projecte transversal
en que participen els serveis d’Ocupació, Joventut, Serveis Socials i Educació.

-

Beques municipals i beques amb finançament europeu ERASMUS+ de
pràctiques a l’estranger. Senyalar que les beques lligades a l’Ajuntament de
Terrassa, han estat reconduïdes per 10 ajuts econòmics per als alumnes de
beques dels CFGS de Erasmus+.

-

Premis Nous Professionals.

-

Jornada del setembre “A Terrassa parlem de la Formació Professional”

-

Dues jornades d’orientació, estudis superiors i CFGS, CFGM i PFI’s.

Els nous projectes que s’han anat desenvolupant durant el 2015:
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-

Vint-i-un joves de la ciutat han realitzat estades de mobilitat Internacional en el
marc de les beques Erasmus+, amb col·laboració amb Cambra de Comerç de
Terrassa i els centres educatius.

-

La Maleta de les Famílies, programa pilot de la Diputació de Barcelona, adreçat
a afavorir les transicions educatives per contribuir la reducció de
l’abandonament escolar prematur. En aquest projecte han participat 5 instituts
públics de la ciutat (aquest projecte complementa l’acció del programa Tutories
d’Acompanyament que es va iniciar al 2004 en els 6 instituts públics restants).

Epígraf 3: Proposta de Pla de Treball del Consell de la Formació
Professional de Terrassa per a l’any 2016.
La Sra. Rosa Maria Ribera, explica que pel Pla de treball de l’any 2016, es mantindrà
les 8 línies de treball que ja segueixen les línies anteriors, alguns s’han
modificat/actualitzat en funció de les actuacions a realitzar.
Acte seguit, passa a explicar de manera breu les actuacions previstes a desenvolupar
en les vuit línies del Pla de Treball, fent incís en les propostes de noves actuacions i
relacionant totes aquestes accions amb les actuacions presentades anteriorment en
l’informe anual de l’any 2015.
Algunes novetats consistiran en al creació d’un e-bulletí, la detecció de necessitats per
CP, col·laboracions més estretes amb al Cambra de Comerç...
En relació a la mobilitat internacional, es vol realitzar un estudi d’impacte pels
membres del grup de treball i es volen incloure beques pel professorat (aspecte positiu
per enriquir al professorat envers l’alumnat).
Es pretén impulsar als 12 instituts públics les xerrades informatives de La Maleta de
les Famílies i hi ha la proposta d’anar als dotze instituts públics de Terrassa a realitzar
les Tutories d’Acompanyament (ja es parlarà i treballarà en això).
La Sra. Rosa Maria Ribera demana l’aprovació del pla de treball per a l’any 2016,
després de donar opció a fer aportacions o preguntes. No hi ha cap intervenció i es
dóna per aprovat per assentiment dels assistents.

Epígraf 4: Ponència sobre el programa de Garantia Juvenil a càrrec de la
Sra. Marta Masague Arboler, de l’Àrea d’Ocupació Juvenil del SOC.

La ponència sobre el programa de Garantia Juvenil és dur a terme per part de la Sra.
Marta Masagué on expressa la necessitat de motivar als joves i crear expectatives.
Com a Servei d’Ocupació, és necessari incidir en les taxes d’atur juvenil (són de les
més altes), amb un 22% abandonament escolar i on els joves semblen transparents
pel mercat laboral.
Exposa el Programa de Noves Oportunitats, partint de les diferents necessitats dels
joves, s’ha de treballar més l’acompanyament i els itineraris personalitzats.
A la ciutat de Terrassa han hagut unes 1.150 sol·licituds, és la segona ciutat amb més
inscrits després de Barcelona (a Catalunya hi ha uns 35.000 joves inscrits).
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Epígraf 5: Torn obert de paraules
Durant el torn obert de paraules, els assistents formalitzen preguntes/opinions,
adreçades principalment a la ponent, la Sra. Marta Masagué, sent aquestes les
respostes:
Davant el comentari que s’haurien d’incrementar les places pels PFI, la ponent exposa
que aquesta demanda és competència d’Ensenyament, malgrat estiguin
subvencionats pel SOC.
Hi ha una proposta per treballar-ho, per pactar i definir com realitzar-ho perquè els
joves es puguin reenganxar als estudis (sempre mirant les necessitats dels joves). Els
joves no tornen al sistema si queden fora. La voluntat del Programa de Noves
Oportunitats es que cap jove quedi fora d’alguna formació. Cal treballar per lluitar
contra l’abandonament escolar.
Les necessitats dels projectes no sempre coincideixen amb els interessos dels joves i
per tant queden fora dels que els motivarien. En els PGJ es treballa per tenir recursos
durant tot l’any (itineraris personalitzats) sent un model flexible.
Es formula l’opinió personal envers a un sistema educatiu que no acaba de funcionar,
ja que si funcionés correctament, no caldria PGJ ni alternatives. S’ha d’atacar la
situació actual que s’està vivint. La clau radica en tenir gent formada. Aquest sistema
educatiu genera alumnes que no estan preparats.
La Sra. Marta Masegué informa que ja fa un any que es treballa amb Ensenyament i
haurà una comissió per compartir aquestes preocupacions.
La Sra. Eulàlia Martínez manifesta el seu neguit envers que els joves hagin d’esperar
quatre mesos, des de que s’inscriuen en el registre del PGJ perquè se’ls pugui oferir
alguna formació.
S’informa que des del Consell del FP s’ha creat una comissió de PGJ, amb l’objectiu
de coordinar, participar i buscar solucions en alguns dels problemes que sorgeixen,
com és la falta de joves i allò que es proposa als joves no els interessa. Quan s’han
demanat els programes han arribat tant tard que ja no hi ha joves. Tots els programes
(13) comencen alhora i després tocarà esperar els nous (noves subvencions...).
La Sra. Marta Masegué senyala que s’està complint la promesa d’oferir un programa
en el termini de 4 mesos. Cal provar diferents metodologies per valorar si funciona o
no el sistema d’ofertar tants projectes de cop.
El Sr. Maru el Hmadi, com a representant del Consell Local de Joves Terrassa, exposa
que molts dels programes que s’han presentat no són atractius pels joves i moltes
vegades són incompressibles. S’haurien d’intentar altres recursos més adients pels
joves.
Un jove, que assisteix en un centre educatiu, pot tenir un conflicte que no sap com
resoldre’l i malgrat el tutor té més informació i poder, pot passar que encara que ho
intenti no ajudi al jove. Com a suggeriment, es podria reforçar aquest acompanyament
(TA) des de primària i mantenir-se durant tota la secundària.
La Sra. Marta Masegué informa que no es pot subvencionar res abans dels 16 anys
però si invertir en noves metodologies per motivar i acompanyar als joves.
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La Sra. Carme Vinyes comenta que ens trobem en una època de gent molt formada i
especialitzada, donant pas a joves molt preparats però que desconeixen on aniran a
treballar perquè no hi ha ocupació. Hem d’enfocar l’esforç cap a altres bandes com és
l’oferta d’ocupació.
Tal com senyala la Sra. Rosa Maria Ribera, el mercat laboral hauria de ser qui marqui
el trajecte curricular.

Epígraf 6: Cloenda.
La Sra. Rosa Maria Ribera agraeix l’assistència a tothom i torna a remarcar la
importància de la Formació Professional, ja que Terrassa és ciutat educadora i
compromesa amb la igualtat d’oportunitats.
Poc abans de finalitzar la cloenda, moment en que alguns assistents abandonen la
sala, la Sra. Rosa Maria Ribera, per petició d’alguns dels assistents a la sessió,
informa que exposarà en el Ple de l’Ajuntament, la importància de la tasca que es
realitza envers la Formació Professional a la ciutat de Terrassa.
Es dóna per finalitzat l’acte quan són les catorze hores del dia de la data, de la qual
s’estén la present acta.
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