ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA REALITZADA PEL PLENARI DEL CONSELL DE LA
FORMACIÓ PROFESSIONAL DE TERRASSA EL 15 DE MARÇ DE 2017

PRESIDÈNCIA
Sra. Rosa Maria Ribera, vicepresidenta del Consell FP, regidora del Servei d’Educació.
MEMBRES ASSISTENTS
Sr. Albert Llargués
Sr. Álex Monfort
Sra. Anna Punyet
Sr. Antoni Rodríguez
Sra. Carme Pleguezuelos
Sra. Carme Viñas
Sr. David Creus
Sr. David Ortega
Sra. Dolores Megias
Sra. Elena Dinarès
Sr. Emiliano Martínez
Sra. Eulàlia Martínez Puig
Sr. Ferran Fontané
Sr. George Grayling
Sr. Gerard Serrabasa
Sr. Isaac Albert
Sr. Jordi Setó
Sr. José Antonio Muñoz
Sr. José Reche
Sr. Josep Beltran
Sr. Josep Maria Arcos
Sr. Josep Maria Marco

Sra. Laura Fusté
Sra. Laura Rebollo
Sr. Lluis Alcalà
Sra. Luci Morera
Sr. Magí Senrerich
Sra. Marta Dinarès
Sar. Marta Martínez
Sr. Miquel Sàmper
Sra. Mónica Gil
Sra. Natàlia Perona
Sra. Núria Beltran
Sr. Pere Ros
Sr. Rafael Clemente
Sr. Romà Revelles
Sra. Rosa Ribera
Sra. Sara Guerrero
Sr. Toni Hernández
Sr. Ramon Alemany
SECRETÀRIA
Sra. Marta Dinarès

A la sala d’actes de la Biblioteca Central de Terrassa, a quinze de març de l'any dos mil
disset, es reuneix el Plenari del Consell de la Formació Professional de Terrassa, en
sessió Ordinària. Presideix l’acte la Sra. Rosa Maria Ribera.
S’inicia la sessió quan passen quinze minuts de les dotze del matí del dia de la data. La
Sra. Rosa Ribera, vicepresidenta de l’executiva del Consell de l’FP dóna la benvinguda a
les persones assistents.
Epígraf 1: Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior
La Sra. Rosa Ribera dóna la benvinguda a tot el personal assistent i pregunta als
membres del Plenari del Consell de la Formació Professional de Terrassa, presents a la
reunió, per possibles esmenes de l’acta de la reunió anterior. En no haver-n’hi, per
unanimitat es dóna per aprovada la mateixa i dóna per iniciat el Plenari del Consell de
l’FP..
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Epígraf 2: Informe Anual del Consell de la Formació Professional de Terrassa de
l’any 2016.
La Sra. Rosa Maria Ribera comenta el contingut de la carpeta que s’ha entregat als
presents on hi ha la transcripció de l’acta de la reunió anterior, l’informe anual 2016 del
Consell de la Formació Professional i l’esborrany del Reglament d’organització i
funcionament del Consell de l’FP de Terrassa.
A continuació, la Sra. Marta Dinarès, procedeix a fer un resum de l’Informe Anual, on
queden exposades les línees treballades durant el passat curs.
El punts més destacables són:
- Informar del nou estudi “Diagnosi de l’FP Terrassa 2017” que està previst que
dugui a terme l’Observatori de la Fundació BCN Formació Professional. Recorda el
que es va fer fa uns 8 anys i va servir per iniciar nous cicles.
- Donar a conèixer els cicles que s’han deixat en el passat curs: tota la oferta
de la FIAC, els CFGM Operacions de fabricacions de productes farmacèutics a l’Ins
Terrassa, Tècnic/a en gestió administrativa als Salesians, Tècnic/a en ebenisteria
artística a l’Escola d’Arts, i el CFGS Disseny de fabricació mecànica a l’Ins Santa
Eulàlia. Tot i aquesta desaparició, els nos cicles formatius que s’inicien compensen a
l’hora de l’oferta (pàgines 15 i 16)
- Pel que fa a convenis de pràctiques, es van rebre 94 sol·licituds de les que
se’n materialitzen 19 convenis.
- L’agraïment a la tasca, col·laboració i dinamització de la mobilitat i beques
Erasmus+ que ha realitzat Cambra de Terrassa durant diversos anys fins el present
curs ja que l’organisme que ho gestiona (SEPIE) demana la gestió directa als centres
educatius.
- La continuïtat del projecte Tutories d’Acompanyament realitzat de forma
transversal des del 2008. Son sis centres d’ensenyament secundari obligatori públics
que formen part del projecte i en els sis centres restants s’ha ofert el programa La
Maleta de les famílies. Es recorda la interessant xerrada a la trobada anual de totes les
persones participants al projecte d’en Màrius Martínez Muñoz Doctor en Ciències de
l’Educació i professor titular d’Orientació Professional.
- Pel que fa als PFI la ràtio de matricula és d’1/3 i el curs que va tenir mes
demanda que oferta va ser el d’Arts gràfiques.
Epígraf 3: Proposta de Pla de Treball del Consell de la Formació Professional de
Terrassa per a l’any 2017.
La Sra. Rosa Maria Ribera explica que, pel Pla de treball de l’any 2017, es mantindran
les línies de treball que queden explicats en el document aportat. Fa esment a la
necessitat d’encaixar entre formació (educació) i empresa (treball)
Incidència a les novetats del 2017:
- Revisió del nou Reglament d’organització i funcionament del Consell de l’FP
de Terrassa . La Sra. Rosa Ribera informa del nou reglament que va ser enviat a totes
les persones participants al plenari per a fer aportacions que es creguessin oportunes.
Avisa que es donaran 15 dies, a partir de la data del plenari, per a fer les possibles
esmenes, en cas que no n’hi hagin es donarà per aprovat el reglament. El Sr. Lluís

2

Alcalà comenta que no hi ha grans canvis en aquest nou reglament. L’objectiu però
d’aquest és la promoció de la participació i destaca que des del Consell d’FP sempre
hi ha hagut una gran representativitat.
Com a aspectes a recalcar:
• La composició del Plenari és ampliable a d’altres entitats i representants que
fins ara no hi formaven part
• Obertura a la ciutadania a les sessions dels diferents òrgans: Plenari i
Permanent, així com a les comissions de treball.
• Nombre mínim de sessions. Son cinc les sessions estipulades en el nou
reglament (1 plenari i 4 permanents) Es considera que cal tenir present totes
les sessions del grup estable, per la qual cosa es veu adequat el nombre de
sessions actuals.
• Vicepresidència. Fins ara aquest càrrec el tenia la persona que ocupava la
regidoria, actualment la Sra. Rosa Ribera. Per l’actual reglament cal escollir-la
entre les persones components del Consell exclosos els i les representants
dels grups polítics municipals.
• S’informa del Reglament de Participació Ciutadana
https://aoberta.terrassa.cat/normativa/detallNormativa.jsp?id=00341
- Adequar la formació professional a les necessitats del sistema productiu.
Iniciar l’estudi Diagnosi FP Terrassa 2017 liderat per la Fundació BCN FP amb la
contribució de tots els agents implicats en la formació professional i el mon laboral i
empresarial perquè els resultats serveixin per precisament per adequar la FP a les
necessitats del sistema productiu.
- Mobilitat. Degut a la retirada de la Cambra de Comerç del consorci, per
exigències de l’organisme que gestiona les beques Erasmus+, caldrà seguir
dinamitzant i coordinant el grup de centres educatius que participen a la mobilitat de
l’alumnat i el professorat per trobar una via pràctica i col.laborativa de continuar amb
aquest programa. En aquest impàs la Cambra de Comerç ofereix un taller formatiu i un
assessorament telefònic de consultes per a la presentació de projectes de mobilitat.
- Orientació. Continuar amb el programa transversal a joves de 4t d’ESO:
Tutories d’Acompanyament amb la intenció d’incrementar el nombre de centres
educatius que hi participen. Crear un mapa d’orientació de la ciutat per facilitar a la
ciutadania tota la informació dels diferents serveis i institucions que fan orientació i
valorar les necessitats que puguin quedar desateses per a les famílies i l’alumnat.
La Sra. Rosa Maria Ribera demana l’aprovació del pla de treball per a l’any 2017,
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 l’Observatori del la fundació BCN Formació
Professional encarregat de la “Diagnosi de l’FP Terrassa 2017”. A càrrec del
gerent de la fundació Sr. Pere Ros i la Sra. Anna Punyet .
La presentació dels ponents s’inicia amb un reconeixement i agraïment al Consell de
l’FP per la feina de qualitat que han conegut amb l’Informe Anual i el Pla de Treball.
Posteriorment evidencien l’orientació com a tema capdavanter en el coneixement de
recursos per la seva utilització i optimització a la ciutat.
Fan una presentació de la Fundació BCN FP, en concret en l’Observatori FP,
(http://www.fundaciobcnfp.cat/index.php/ca/observatori-fp2) que te com a finalitat
proporcionar informació sistemàtica i permanent sobre la situació de la formació
professional des de la perspectiva de les necessitats del teixit productiu i les
empreses. L’objectiu és aconseguir, amb la col·laboració estreta de tots els agents
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locals implicats, la informació de les necessitats actuals del mon laboral així com de
les ofertes formatives per aconseguir satisfer les necessitats de la ciutat, en la mesura
possible.
Epígraf 5: Torn obert de paraules
- El Sr. Jordi Setó s’interessa per la manera com s’ha d’escollir la
vicepresidència del Consell, suggerint un temps per a la presentació de candidatures.
La Sra. Rosa Ribera proposa convocar un Plenari extraordinari per a triar la
vicepresidència i anima a la participació per a ocupar el càrrec.
- El Sr. Albert Llargués i la Sra. Eulàlia Martínez recalquen la necessitat de
recollir informació de la formació integral, dels tres subsistemes: formació inicial,
formació ocupacional i formació continua. La Sra. Anna Punyet comparteix aquest visió
tot i que parla de complexitat. Determina que a primers de setembre hi ha prevista una
trobada conjunta amb tots els agents implicats. La Sra. Núria Beltran explica una
experiència propera d’un conveni de pràctiques, que evidencia aquesta necessitat de
tenir present l’entorn i les formacions no reglades. El Sr. Pere Ros remarca la
importància de la FP Dual on les empreses donen a conèixer les seves necessitats
reals quan a perfils i formacions. Tanmateix es comprometen a fer una revisió de
l’estudi per comprovar tenir presents tots els sistemes.
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. Així mateix remarca el canvi de percepció
que s’està aconseguint en la ciutadania pel que fa a l’FP.
Es dóna per finalitzat l’acte quan són les tretze hores i quaranta-cinc minuts del dia de
la data, de la qual s’estén la present acta.
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