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Acta de la reunió de la Comissió Permanent
Data

10

5

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 Comissió Permanent 10/5/2016
Cognoms i nom
Aguinaga, David
Alcalà, Lluís
Aragonés, Raúl
Beltran , Josep
Cabezas, Cesc
Cañavate, Xavier
Delega: Jordi Sellarés
Dinarès, Marta
Donate, Liber
Duque, Noel

Càrrec
Representant
Director del Servei
d’Educació
Representant Comissions
Obreres de Catalunya
Director de Serveis a
empreses
Representant
Subdirector acadèmic Escola
Superior
d'Enginyeries
Industrial,
Aeroespacial
i
Audiovisual de Terrassa
ESEIAAT
Tècnica del Consell FP
Tècnica del Consell FP
Regidor de Serveis
Social,Joventut i Lleure

El Hmadi, Maru

Representant col·lectiu joves

Giménez, Marta
Homet, Rafael
Jordi Plana

Representant
Diputat delegat d’Educació
Gerent àrea 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
Representant
Directora de Fundació Cecot
Formació

Llargués, Albert

Lleixà, Jordi

Mañas, Manel
Martínez, Emiliano
Martínez, Eulàlia

Institució

Presència

Grup Municipal
Ciutadans

√

Ajuntament de Terrassa

√

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

Disculpa
presència

Delega

√
√
√
√

UPC
√
Ajuntament de Terrassa
Ajuntament de Terrassa

√
√

Ajuntament de Terrassa

√

Consell Local de Joves
de Terrassa
Grup Municipal PP

√
√

Diputació de Barcelona

√

Comissions Obreres de
Catalunya

√

Escola Salesians
Terrassa

√
√

Unió General de
Treballadors (UGT)
Grup Municipal TeC

√

Cecot

√

Mayola, Leandre

Gerent de Serveis de Promoció
Econòmica i Ocupació

Diputació de Barcelona

Megias, Dolores
Delega: Maria Romañach

Gerent del Servei d’Ocupació
de Terrassa
Cap de Formació

Ajuntament de Terrassa

√
√
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Melgares, Lluïsa
Mencía, Marta
Meya, Lluís
Moya, Sara
Puig, Dolors
Ribera, Rosa M
Rivera, Elena

Sàmper, Miquel

Sanz, Gemma

Senserrich, Magí

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

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
Directora
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
Representant CCOO
Assessora de l’Àrea de
Desenvolupament econòmic
local
Representant
Coordinadora territorial
d’Ensenyaments
Professionals
Representant de la FETEUGT

Ajuntament de Terrassa

√

Ajuntament de Terrassa

√

Institut Terrassa

√

Grup Municipal CUP
EUNCET

√
√

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

√

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 10 de
maig 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.
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Oberta la sessió per la Presidència a les 16.15h 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. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2. Informe de la Presidència.
3. Informació de les diferents entitats.
4. Anàlisi de l’oferta d’FP a Terrassa / Valoració dels canvis produïts en l’oferta de
cicles a Terrassa.
5. Campanya de difusió de l’oferta de la Formació Professional 2016.
6. Jornada de Formació Professional de setembre de 2016.
7. Torn obert de paraules.

Acords presos:
1. 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.
2. Informe de la 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 2016. Els assistents tenen a la carpeta aquest informe.
3. 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. Josep Beltran explica que ja fa tres anys que participen des de la Cambra de Comerç
amb el Programa europeu iMove. L’objectiu és desenvolupar fórmules que permetin la
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continuïtat dels projectes de mobilitat internacional, independentment de la finalització del
finançament a través de FSE. Vol crear una xarxa de cooperació europea on els socis
proposen establir sistemes de recolzament a llarg termini per al finançament de xarxes de
mobilitats internacionals.
El Sr. Jordi Lleixà comenta que estan pendents de les preinscripcions que comencen la
setmana vinent, es troben en plena fase de difusió i hi ha força demanda d’informació.
Preocupats per si podran oferir els PFI (com cada any) per la manca de subvencions.
En aquest sentit la Sra. Carme Vinyes, explica que no tots els joves que no obtenen l’ESO han
de fer un PFI.
El Sr. Josep Beltran remarca que falten recursos i que caldria millorar la coordinació entre
educació i ocupació. Ens trobem amb una saturació d’oferta dirigida al mateix col·lectiu.
La Sra, Maria Romañach explica que des del servei d’ocupació treballen coordinadament amb
l’àrea de joventut i amb la Cambra de Comerç sobre tot fent referència als programes que
estan dins de la Garantia Juvenil, ja que ens trobem que els requisits son molt estrictes. De
manera que és de vital importància aquesta coordinació per poder actuar amb efectivitat amb
els joves. Afirma que estem en un període experimental, tot just fa un any que desenvolupem
els programes de la Garantia Juvenil i hi ha molts recursos destinats, cal administrar-los be.
En referencia a això la Sra, Carme Vinyes pregunta si ja hi ha la programació de la formació
que es farà en aquests anys. La resposta és que no, es tracta d’un pressupost de la Generalitat
per 5 anys, seria ideal planificar-lo però no es fa.
El Sr. Jordi Lleixà afirma que hi ha molts joves que acaben aprovant l’ESO i passen a CFGM
degut a que no hi ha mes opcions...i finalment aquests joves cauen en un abandonament
prematur.
El Sr. David Aguinaga pregunta sobre la ràtio d’abandonament que hi ha als Cicles Formatius i
la resposta és que depèn de la família professional, però hi ha alguns cicles que tenen un
abandonament del 25% com pot ser electromecànica. Aquest abandonament es pot donar per
diferents aspectes, per una mala orientació, perquè l’alumne es pensa que als cicles formatius
no cal esforçar-se i després s’adonen que no és així, etc.
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En aquest punt la Sra. Rosa M. Ribera proposa parlar amb altres Consells de l’FP per veure si
es pot fer alguna actuació conjunta per millorar la situació d’absentisme i fracàs escolar, per
transmetre les inquietuds d’aquest consell i reclamar possibles solucions.
El Sr, Jordi Lleixà comenta la necessitat de fer un plantejament de ciutat: amb els recursos dels
que disposem buscar solucions imaginatives.
El Sr. Emiliano Martínez afirma que la Formació Professional és molt important i a l’hora de
buscar millores creu que tots els grups municipals estaran d’acord. Pregunta si es poden
recuperar aquests joves que abandonen el CF per entrar a altres cicles. La Sra. Carme Vinyes
respon que sempre que hi hagi vacants a la formació que vulguis fer s’hi pot accedir, ja que es
treballa amb matrícula oberta tot l’any.
El Sr. Emiliano Martínez pregunta també pel grau d’absentisme que hi ha al Batxillerat, la Sra,
Rosa M. Ribera explica que hi ha una comissió d’absentisme que està funcionant molt bé i que
es poden demanar les dades per saber l’estat de la situació.
En aquest sentit la Sra. Maria Romañach recorda que els joves que abandonen els Cicles
Formatius no cal que tornin a fer un altre CF, poden passar a fer una formació ocupacional. És
molt important en aquest moment en que el jove es planteja deixar la formació que està
realitzant la orientació que se li faci.
El Sr, Jordi Lleixà comenta que manca la figura tècnica que pugui fer aquest acompanyament i
orientació amb una visió global de tota la formació que hi ha.
El Sr. Josep Beltran afirma en referència a aquest tema, que és molt important la orientació al
llarg de la vida, un dels grans reptes que tenim recollit al Pla de Treball de l’any 2016 del
Consell de la Formació Professional de Terrassa.
4. Anàlisi de l’oferta d’FP a Terrassa / Valoració dels canvis produïts en l’oferta de cicles
a Terrassa.
La Sra. Carme Vinyes comenta que al fulletó desplegable està recollida tota la oferta formativa
de la ciutat de Terrassa. L’INS Cavall Bernat completa la família de cuina i el cicle de
Mecatrònica que te molta sortida professional.
Tots els cicles que eren d’un any ara passen a tenir una durada de dos anys (excepte dos).
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El departament d’educació fomenta que els centres s’especialitzin i puguin oferir tota la família
professional sencera (PFI, CFGM i CFGS).
Es comenten les novetats que es poden veure al desplegable.
La Sra. Rosa M. Ribera pregunta si els PFI i els CF s’adapten a les necessitats de les
empreses de Terrassa. El Sr. Josep Beltran comenta que tenim un problema crònic, i és la
flexibilitat del mercat laboral versus l’estructura tant difícil de moure d’educació i formació. La
Sra. Maria Romañach afirma que s’adapten mes o menys depenent de la família professional,
però explica que disposem de la formació a mida (disseny d’accions formatives a mida amb
l’objectiu d’adquirir unes competències concretes), si es millora la coordinació es podria fer una
formació a mida que cobreixi les demandes concretes que faci l’empresa.
5. Campanya de difusió de l’oferta de la Formació Professional 2016.
La Sra. Marta Dinarès explica que aquest any no s’ha editat el llibret on es publicitava tota
l’oferta formativa de la ciutat, aquest any li hem donat mes importància a l’App guiafpTRS que
es pot anar actualitzant amb tots els canvis d’última hora.
S’ha fet el desplegable, cartell, postal i targeta que es faran arribar a tots els Instituts públics,
concertats i privats (al jovent de 4t d’ESO i 2n Batxillerat), centres cívics, casals de barri,
biblioteques de districte i biblioteca central, EOI, serveis municipals, patronals, sindicats, etc.
6. Jornada de Formació Professional de setembre de 2016.
La Sra. Liber Donate explica el recull d’idees i temes que es va tractar a la passada reunió del
Grup Estable amb l’objectiu de complementar el llistat de temes per poder tancar finalment el
programa de les jornades a una nova reunió del Grup Estable.
Les jornades es realitzaran el 8 de setembre de 2016 a la Sala d’actes del Vapor Universitari.
Com a possibles temes a tractar a les Jornades es van comentar els següents:
-

Es va proposar la possibilitat de convidar al President del Consell Català de Formació
Professional, Sr. Jordi Ficapal Mestres, per tal que faci una explicació sobre
desplegament de la nova Llei de l’FP

el
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-

Un altre tema que es va parlar era el de parlar d’Experiències de bones pràctiques
que s’estan duent a terme en temes claus de l’FP. Parlar de bones pràctiques en els
tres subsistemes de la Formació Professional (formació reglada, formació ocupacional i
formació contínua).

-

També va sortir el tema de les bones pràctiques al voltant de la gestió a la
diversitat a l’aula, ja que és un aspecte que es troba reflectit en els tres subsistemes
de l’FP.

-

Un altre tema que es va creure important tractar és el de la Formació Professional
Dual, es tracta d’una nova manera de fer formació que encara cal aprofundir en el seu
coneixement, en la resolució de les dificultats que surten en el dia a dia, etc.
En aquest sentit les companyes de la Cecot estan pendents de concretar si faran una
jornada sobre la Formació Dual per no solapar la temàtica.

-

Un altre tema que es va comentar era la Garantia Juvenil (Seria interessant crear un
espai on les empreses poguessin explicar quines necessitats) que com que es va
tractar al plenari i és un tema controvertit d’entrada no era un dels temes que mes ens
agradava.

A partir d’aquí les aportacions de la Comissió Permanent van ser:
La Sra. Carme Vinyes comenta que li agrada la visió de les Jornades enfocades des de les
bones pràctiques en temes d’orientació professional, explica que al País Vasc hi ha un centre
que desenvolupa la FP mitjançant el treball per projectes. Podria ser interessant com a possible
experiència de bones pràctiques. També comenta que creu el desplegament de la nova Llei de
l’FP està encara en un moment molt inicial i potser és massa d’hora per poder fer una
explicació del seu desplegament.
Es comenta que la visió de l’empresa és molt interessant, per tal de tenir informació sobre com
valoren a l’alumnat que fa les FCT i quins aspectes valoren com a positius i com a millorables
sobre la formació concreta que se’ls imparteix als alumnes de CF, CP, etc. Es podria fer una
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taula amb les dos vessants Empresa-Escola, per valorar pros i contres, fer un balanç dels punts
forts i febles d’aquestes experiències.
El Sr. Josep Beltran comenta que es podria contactar amb en Ramon Comelles de Circutor.
El Sr. Jordi Lleixà proposa fer una jornada no tan plena d’actes per tal de poder aprofundir be
en els temes i poder seguir amb el timing programat.
La Sra. Carme Vinyes planteja també la possibilitat de portar a un/a alumne/a que hagi fet
pràtiques i expliqui l’experiència de passar per l’empresa, què ha trobat a faltar en la seva
formació, què li ha facilitat aquesta experiència, etc. Comenta que es pot tenir en compte un
sector invisible com és el del tèxtil.
7.Torn obert de paraules
El Sr. Cesc Cabezas comenta que dins del Pla d’actuació Municipal del 2014 hi havia la
proposta de desenvolupar un programa de TV i ràdio, és un tema molt exportable i que no s’ha
desenvolupat, afirma que podria ser molt interessant entomar el projecte.

El Sr. Josep Beltran planteja que ja fa un temps que el Consell de l’FP de Terrassa està baixant
de nivell, ja no te l’empenta que tenia altres anys, degut a la manca de RRHH que està patint.
Cal que torni a ser una prioritat política ja que l’impacte del que es treballa des de les diferents
taules en les que ens trobem tots els agents implicats és molt important. És un treball que ens
dona una singularitat excepcional i cal posar-ho en valor.
Explica que ell ha representat al Consell a nivell Europeu i ens escolten amb molt d’interès el
que es fa des de Terrassa, és una feina important la que es desenvolupa des del Consell de
l’FP de Terrassa i cal que pugui tenir una continuïtat amb el mateix nivell d’eficiència i
rigorositat que sempre l’ha caracteritzat.

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.

