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Acta de la reunió de la Comissió Permanent del
Consell de la Formació Professional
Data

21

11

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
Alcalá, 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

Institució

Presència

Grup Municipal
Ciutadans

√

Ajuntament de Terrassa

√

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

√

Disculpa
presència

Delega

√
√
√

UPC
Roca, Xavier
Dinarès, Marta
Donate, Liber
Duque, Noel
Delega en:
Lucia Linuesa

Director de l’ESEIAAT
Secretària Tècnica del
Consell FP
Tècnica del Consell FP
Regidor de Serveis
Social,Joventut i Lleure
Directora Serveis Socials

El Hmadi, Maru

Representant col·lectiu joves

Esquius, Judit

Impulsora Juvenil
Director de l’Institut Santa
Eulàlia
Representant de centres de
formació públics
Cap de Joventut i Lleure
Representant
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

Fontané, Ferran
García, Raquel
Giménez, Marta
Llargués, Albert

Lleixà, Jordi

Mañas, Manel
Martínez, Emiliano
Martínez, Eulàlia
Mayola, Leandre

Gerent de Serveis de Promoció

√
Ajuntament de Terrassa

√

Ajuntament de Terrassa

√
√

Ajuntament de Terrassa
√
Consell Local de Joves
de Terrassa
Ajuntament de Terrassa

√

Institut Santa Eulàlia

√

Ajuntament de Terrassa
Grup Municipal PP

√

Comissions Obreres de
Catalunya

√

Escola Salesians
Terrassa

√

√

√

Unió General de
Treballadors (UGT)
Grup Municipal TeC

√

Cecot

√

Diputació de Barcelona

√

√
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Econòmica i Ocupació

Megias, Dolores
Melgares, Lluïsa
Delega: Natalia Perona
Monfort, Alex
Moya, Sara
Plana, Jordi
Ribera, Rosa M
Rius, Montse
Rivera, Elena
Sàmper, Miquel

Sanz, Gemma

Senserrich, Magí

Seto, Jordi

Gerent de Foment de
Terrassa

Ajuntament de Terrassa

Cap de Servei de Polítiques
de Gènere

Ajuntament de Terrassa

Director de Serveis a les
Persones
Representant
Gerent de serveis d’Educació
Regidora d’Educació
Vicepresidenta del Consell de
la Formació Professional de
Terrassa
Impulsora Juvenil
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

√
√
√

Ajuntament de Terrassa

√

Grup Municipal CUP
Diputació de Barcelona

√

Ajuntament de Terrassa

√

Ajuntament de Terrassa
Servei d’Ocupació de
Catalunya

√

√

√

Ajuntament de Terrassa

√

Cambra de Comerç de
Terrassa

√

Unió General de
Treballadors (UGT)

Representant CCOO

Comissions Obreres de
Catalunya

Representant

Grup Municipal CDC

√

√
√

Vigués, Mariona
√

Delega: Daniel Nart
Viñas, Carme
Vitolo, Mónica

Coordinadora territorial
d’Ensenyaments
Professionals
Representant de la FETEUGT

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 21 de
novembre 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 16.00h 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. Proposta de calendari 2017 dels òrgans de govern del Consell de la FP.
5. Valoració conjunta de la 14a Jornada de Formació Professional “A Terrassa,
parlem de la Formació Professional”.
6. Valoració conjunta de la 11a edició Premis Nous Professionals 2016.
7. Difusió de la Formació Professional per a l’ocupació a Terrassa.
8. Garantia Juvenil: Presentació de l’equip i Jornades de Garantia Juvenil.
9. 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.
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El Sr. Jordi Lleixà explica que el curs ha començat be i com a novetat, presenta el nou projecte
que han iniciat aquest curs dirigit a 16 joves que no han graduat i que no saben que fer, amb la
finalitat d’orientar-los cap a algun recurs formatiu que els sigui d’interès. Comenta que tot i la
poca difusió que li han fet al projecte, han rebut moltes sol·licituds.
La Sra. Raquel Garcia, comenta que el Servei de Joventut desenvolupa el projecte En Trajecte,
es tracta d’un programa que cerca evitar la desvinculació de les persones joves dels camps
formatiu i laboral, un cop finalitzada la seva etapa educativa obligatòria, per tal de millorar la
seva ocupabilitat. A través d'un acompanyament individual mitjançant tutories de seguiment i
l'elaboració d'un pla vital que inclogui la definició de cada jove del seu projecte professional. El
projecte procura eines que millorin les seves competències transversals i instrumentals per
preparar-los per a la transició a la vida laboral i adulta. Es treballa sempre amb la perspectiva
pràctica i mitjançant l'organització de tallers, cursos i monogràfics.
El Sr. Ferran Fontané exposa caldria fer un esforç per endreçar tota la Formació Professional
per tal que les empreses puguin tenir un visió complerta de tota la formació que es
desenvolupa a la ciutat de Terrassa. Planteja la possibilitat de fer una pàgina web on es reculli
les diferents tipologies de formacions i les pràctiques que van lligades a aquestes (on s’expliqui
la diferència entres les FCT, l’FP Dual, etc). En aquest sentit, hi ha una visió general
compartida, i és que cal trobar la fórmula perquè s’apropin les empreses a les nostres entitats,
perquè sinó es realitzen molts esforços i se n’obté pocs resultats.
El Sr. Josep Beltran esmenta que si volem fer un espai on aquests es comuniquin cal tenir en
compte els diferents llenguatges, ja que l’argot empresarial i l’educatiu és molt diferent.
D’altra banda, el Sr. Jordi Lleixà afirma que funcionen les empreses que coneixes i el contacte
personal, el que mes costa és accedir a les grans empreses.
Es valora la importància de disposar d’una finestreta única per rebre tant als estudiants com a
les empreses.
La Sra. Carme Vinyes comenta que d’empreses per l’FP Dual a Terrassa no en falten masses.
El Sr. Emiliano Martínez proposa definir diferents estratègies per apropar-se a les PIMES o a
les grans empreses. Dissenyar uns protocols d’actuació que siguin extrapolables als diferents
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centres formatius que ho requereixin. En aquest sentit, la Sra. Carme Vinyes comenta que ja es
treballa en xarxa i aquesta funciona força be.
La Sra. Eulàlia Martínez explica que la Cecot ha signat un conveni amb la Fundació
Beltersmann per tal d’oferir a les empreses tot tipus d’informació relacionada amb les diferents
possibilitats de contractació, funcionament de l’FP Dual, etc.
La Sra. Dolores Megías constata que seria interessant poder fer una web conjunta on es reculli
tota aquesta informació, la Sra. Rosa M Rivera li demana si es pot encarregar ella de gestionarho.
El Sr. Albert Llargués comenta que ho fem amb visió d’empresa, que la web cal que sigui
senzilla i concisa, que l’empresa vegi clar a on es pot adreçar per rebre més informació.
4. Proposta de calendari 2017 dels òrgans de govern del Consell de la FP.
Es presenta el calendari dels òrgans de govern amb les reunions de l’any 2017, l’únic canvi a
destacar és que les reunions de la Comissió Permanent es realitzaran a la Sala de Presidència
de l’Ajuntament de Terrassa en comptes de la Sala de reunions de l’Oficina Municipal
d’Escolarització.

5. Valoració conjunta de la 14a Jornada de Formació Professional “A Terrassa,
parlem de la Formació Professional”
La Sra. Marta Dinarès fa una explicació de la 14a Jornada de Formació Professional, que
es va desenvolupar amb un èxit d’inscripcions 218 persones i 153 assistents. Del
buidatge d’enquestes de valoració de la Jornada s’extreu una bona valoració en
referència al contingut, material, objectius, ponents i la ponència que ha despertat major
interès ha estat la Taula Rodona d’experiències i bones pràctiques en l’atenció a la
diversitat a les aules d’FP inicial i per a l’ocupació.
6. Valoració conjunta de l’11a edició Premis Nous Professionals 2016.
La Sra. Marta Dinarès presenta els resultat de l’11a edició dels Premis Nous
Professionals en els que es van presentar un total de 102 projectes de 34 centres
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educatius de 18 municipis diferents. Es destaca una major participació dels projectes de
CFGS. Els 7 projectes premiats es faran arribar a la IV Mostra d’Emprenedoria que
organitza la Generalitat de Catalunya.
7. Difusió de la Formació Professional per a l’ocupació a Terrassa.
Per tal de fer difusió de la Formació Professional per a l’Ocupació en passades reunions
del Grup Estable es va acordar realitzar un tríptic informatiu on s’inclogués la previsió de
la Formació per a l’ocupació de la ciutat de Terrassa, es vol fer un material senzill i
entenedor per la ciutadania organitzat bàsicament per famílies professionals.
D’altra banda es publicarà al Diari de Terrassa un Dossier amb aquesta mateixa oferta
formativa i amb l’explicació dels diferents tipus de formació que hi ha a la ciutat.
8. Garantia Juvenil: Presentació de l’equip i Jornades de Garantia Juvenil.
La Sra. Judit Esquius presenta a la nova impulsora juvenil de la ciutat de Terrassa, la Sra.
Montse Rius, de manera que ja disposem de dues impulsores juvenils a la ciutat.
Seguidament fa una presentació de les dades dels PGJ a Terrassa: des del mes de maig
de 2015 el servei ha atès a 3.838 persones i ha gestionat 1.978 inscripcions al programa.
El perfil més nombrós ha estat jove de gènere masculí entre 16 i 20 anys, sense finalitzar
els estudis obligatoris i experiència laboral prèvia. Les tasques principals de les
impulsores juvenils son, atenció i assessorament directe, atenció i assessorament
personalitzat amb cita prèvia, sessions d’informació grupals a joves, informació a
professionals, empreses i entitats, informació a les xarxes socials, registre i recull de
dades i transmissió documental a entitats i organismes oficials.
La Sra. Raquel García ens informa que estan preparant la Jornada de la Garantia Juvenil
que es celebrarà el proper 14 de desembre i va dirigida als joves, entitats i tècnics/es dels
Programes de Garantia Juvenil del municipi.
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9. Torn obert de paraules.
El Sr. Xavier Cañavate s’acomiada dels membres de la Comissió Permanent i presenta el
proper director de l’ESEIAAT i per tant nou membre de la Comissió Permanent, el Sr.
Xavier Roca.

Un cop finalitzat el contingut de l’ordre del dia de la reunió, es dóna per acabat l’acte, quan són
les divuit hores de la tarda del dia de la data, de la qual s’estén la present Acta, que com a
Secretària en funcions CERTIFICO.

