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

23

Inici

16

05

2017

Tipus de reunió:
Ordinària
Extraordinària

Fi

18

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 Presidència. Raval de Montserrat 2n pis
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Assistents:
Cognoms i nom

Càrrec

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

Aguinaga, David

Representant

Alcalá, Lluís

Director del Servei d’Educació

Aragonés, Raúl

Representant Comissions Obreres
de Catalunya

Beltran , Josep

Director de Serveis a empreses

Cabezas, Cesc

Representant

Grup Municipal ERC

Delegat rector
Subdirector acadèmic Escola
Superior d'Enginyeries Industrial,
Aeroespacial i Audiovisual de
Terrassa
ESEIAAT

UPC

Secretària Tècnica del Consell FP

Ajuntament de
Terrassa

Roca, Xavier
Delega: David
González
Dinarès, Marta
Duque, Noel

Fontané, Ferran

Regidor de Serveis Social,Joventut
i Lleure
Directora Serveis Socials
Director de l’Institut Santa Eulàlia
Representant de centres de
formació públics

Representant

Grup Municipal PP

Mañas, Manel

√
√
√

√

√

√

Giménez, Marta

Lleixà, Jordi

√

Institut Santa Eulàlia
Ajuntament de
Terrassa

√
√

Comissions Obreres
de Catalunya
Escola Salesians
Terrassa

Absència

√

√

Cap de Joventut i Lleure

Llargués, Albert

Disculpa
presència

Ajuntament de
Terrassa

Fusté, Laura

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 FETEUGT Vallès Occidental

Presència

√

√

Unió General de
Treballadors (UGT)

√

Martínez, Emiliano

Representant

Grup Municipal TeC

√

Martínez, Eulàlia

Directora de Fundació Cecot
Formació

Cecot

√

Mayola, Leandre

Gerent de Serveis de Promoció
Econòmica i Ocupació

Diputació de
Barcelona

√
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Megias, Dolores

Gerent de Foment de Terrassa

Ajuntament de
Terrassa

√

Morera, Luci

Tècnica del Consell FP

Ajuntament de
Terrassa

√

Moya, Sara

Representant

Grup Municipal CUP

Plana, Jordi
Delega:
Ana de Alòs

Gerent de serveis d’Educació

Diputació de
Barcelona

Perona, Natàlia

Cap de Servei de Polítiques de
Gènere

Ajuntament de
Terrassa

Reche, Patricia

Representant col·lectiu joves

Consell Local de
Joves de Terrassa

Ribera, Rosa M
Rivera, Elena
Sàmper, Miquel
Sanz, Gemma

Senserrich, Magí

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

√
√
√
√

Ajuntament de
Terrassa

√

Servei d’Ocupació de
Catalunya
Ajuntament de
Terrassa

√

Cambra de Comerç
de Terrassa

√

√

Unió General de
Treballadors (UGT)

√

Seto, Jordi

Representant CCOO

Comissions Obreres
de Catalunya

√

Vigués, Mariona
Delega:
Dani Nart

Representant

Grup Municipal CDC

√

Viñas, Carme

Coordinadora territorial
d’Ensenyaments Professionals

Vitolo, Mónica

Representant de la FETE-UGT

Departament
d’Educació
Generalitat de
Catalunya
Unió General de
Treballadors (UGT)

√
√
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A la Sala de reunions Presidència de l’Ajuntament de Terrassa, a 23 de maig de 2017, 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 16.12h, i desprès des la benvinguda de la Regidora
d’Educació, es procedeix a l’examen del contingut de l’ordre del dia de la reunió d’acord amb
els punts que seguidament s’indiquen.

Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2. Informe de la Presidència.
3. Informació de les diferents entitats.
4. Novetats i informacions varies: oferta d’FP, materials de difusió de cicles i PFI,
nou grup de treball Formació-Empresa, i comissió seguiment del PAM 2018.
5. Jornada de Formació Professional de setembre de 2017.
6. 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 2017. Els assistents tenen a la carpeta aquest informe. Es destaquen:
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- De la línea 1 (Millorar el funcionament intern i projecció externa del Consell) La Sra Rosa
Ribera recorda les diferents xarxes socials del Consell i convida a participar-hi. Facebook:
Serjovedespreseso i Consell FP; Instagram: FP Terrassa i Youtube: FP Terrassa
- De la línea 4: Facilitar la Formació en centres de treball i la FP dual. En aquest punt es
comenta que hi ha una bona coordinació i sinèrgia entre centres formatius i empreses. De la
mateixa manera s’explica que un cop acabat l’informe de presidència, la Sra. Dolores Megías
donarà informació al respecte de la plataforma informàtica per coordinar empreses i centres
formatius pel que fa a les pràctiques.
- De la línea 6: Fomentar la continuïtat formativa i la inserció sociolaboral del jovent. La Sra.
Rosa Ribera confirma que el projecte Tutories d’Acompanyament es realitza a 6 centres públics
d’educació secundària. Al document del seguiment del Pla surten 4 centres que han fet la
dinàmica “La nostra ciutat: Com formar-nos” els dos restants tenen l’activitat desprès de la
realització de la reunió. La setmana del 23/05/2017 el Canal Vallès Educa va fer un reportatge
de les Tutories d’Acompanyament a l’Ins Ègara on s’entrevista al tutor del centre: Víctor Lacruz,
la tècnica de Foment: Caridad Aguilera i la tècnica d’Educació Sara Guerrero. Link reportatge
- De la línea 6: Fomentar la continuïtat formativa i la inserció sociolaboral del jovent. Respecte a
l’orientació a les famílies, que fins ara s’havia fet a través de la Diputació amb l’empresa Itinere
amb el projecte “La Maleta de les famílies”, es planteja de cara el curs vinent fer intervencions
mes dinàmiques i properes. Queda pendent per la propera reunió.
- De la línea 7: Facilitar l’orientació al llarg de la vida. Es remarca la demanda feta a Diputació
de Barcelona de suport tècnic, que activarà l’empresa Nusos, per l’elaboració d’un mapa de
recursos d’orientació per a la ciutat.

S’acaba d’iniciar el projecte de moment amb la

responsable de la Diputació.
- De la línea 8: Promocionar i difondre la formació professional. Es recorda que l’acte de
lliurament Premis Nous Professionals tindrà lloc el dimarts 20/06/2017 a la sala d’actes de
l’Escola Industrial (Edifici Modernista) . Han arribat 111 resums executius de 23 centres
educatius amb la participació de 12 municipis.
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3. Informació de les diferents entitats.
La Sra. Elena Rivera agraeix la tasca de les impulsores del Servei de Joventut, que
informen del programa Garantia Juvenil, per la recopilació en un document de tota l’oferta
formativa. S’informarà de si l’oferta contempla també els centres formatius privats. En ser una
formació complementària a la reglada i per a diversitat de persones, intentarà unificar la
informació i actualitzar-la. Es proposa el traspàs d’aquesta informació per tal que el servei de
l’FP la pugui donar a conèixer als centres educatius. Informa també que s’està agilitzant el
procés d’inscripció per als joves perquè sigui mes senzill així com la intenció d’avançar l’inici de
programes cap a l’octubre. En aquest punt el Sr. Jordi Lleixà comenta la importància de les
tutories per acompanyar el millor possible a l’alumnat. Creu que és necessari que la informació
arribi bé als tutors perquè ho puguin donar a conèixer. Un dels problemes és la temporalització,
opina que la informació de les formacions s’hauria de tenir al setembre que és quan s’inicia el
curs. La Sra. Rosa Ribera es compromet a fer una jornada formativa als tutors comptant amb
l’acompanyament de Foment i el SOC.
El Sr. Josep Beltran diu que cal esperar a la concreció de les beques Erasmus+ i acabar
de donar el suport negociat als centres educatius.
La Sra. Dolores Megias informa que es van fer els “Tastets d’Oficis” i es van donar els
certificats. Comenta que professorat que hi assistia feien palès la necessitat de mes cursos de
PFI i suggeria algun de la família d’imatge i so, ja que un dels tastes va ser d’aquesta temàtica i
l’alumnat en va gaudir. La Sra. Carme Viñas informa que en aquesta família no n’hi ha cap de
nivell 1.
4.

Novetats i informacions varies: oferta d’FP, materials de difusió de cicles i PFI,

nou grup de treball Formació-Empresa, i comissió seguiment del PAM 2018.
Oferta d’FP
La Sra. Marta Dinarès informa que l’única modificació que hi ha hagut, és l’ampliació d’un
institut (Ins Santa Eulàlia) oferint el CFGS Animació d’activitats físiques i esportives que fins ara
només l’oferia un centre privat. La Sra. Carme Viñas informa que no hi ha novetat pel que fa a
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cicles formatius però si de noves incorporacions. Pel que fa al Vallès hi ha 5 grups nous, un
d’ells és el de l’Ins Santa Eulàlia, que representa un 11% del total de Catalunya. Explica que el
problema és d’espais als centres, per aquest motiu alguns d’ells s’han d’obrir en horari de tarda,
donat el creixement de l’alumnat de l’ESO.
Pel que fa als PFI informa que hi ha 7 noves demandes de formacions sense
concert. Referida al Vallès dona a conèixer que s’obriran diversos PFI municipals amb
recursos propis.
El Sr. Jordi Lleixà planteja el seriós tema dels Programes de Formació i Inserció.
Informa que el seu centre segueix pendent de subvencions per poder-ne oferir ja que els
hi arriben força demandes. El tema preocupant són els joves que han abandonat la
secundària obligatòria. Creu que hi ha dades importants d’abandonament com per fer-hi
alguna cosa. Coneix l’experiència d’alguns municipis que aposten directament per aquest
tipus de formacions. Convida a replantejar-se el disseny d’aquests programes. En aquest
punt la Sra. Carme Viñas hi està d’acord, cal buscar un altre sistema i metodologies per
aquest alumnat perquè no tothom s’adequa a aquests tipus de programes. Així mateix
recorda que a la ciutat, concretament a l’Ins Terrassa es fa l’FP Bàsica de dos cursos de
durada per alumnat de centres que a 2n ja valora l’equip pertinent, que no podrà seguir
els dos cursos següents. De totes maneres creu que aquest model no s’adequa a tot
l’alumnat. La Sra. Rosa Ribera recorda que des de l’Ajuntament s’ofereix el CAM i el preCAM.
Materials de difusió de Cicles i PFI
La Sra. Marta Dinarès mostra els díptics i els pòsters informatius, explica la distribució
que se n’ha fet i comenta que hi ha mes material per si cal aportar-ne en algun punt de la
ciutat.
Grup de treball Formació – Empresa
La Sra. Marta Dinarès informa de la reunió que es va fer amb membres de la Comissió
Estable (on hi ha representats tots els agents) el dia divendres 12 de maig. L’objectiu
d’aquesta reunió era fer un gir al grup de treball creat anteriorment per facilitar un encaix
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mes proper i realista entre Centres formatius i Centres de Treball pel que fa a les
pràctiques.
La Sra. Dolores Megias explica el tema del web. Està prevista la confecció d’una eina per
vehicular empresa i centres formatius per tenir informació perquè les persones que es
formin puguin fer pràctiques. Comenta que a Foment s’està fent un canvi del seu aplicatiu
intern. En el seu moment es va signar un Pacte des del Pla Local d’Ocupabilitat i tots els
agents tenen accés al POF, però aquest aplicatiu ha quedat antiquat. Una empresa
externa, molt implicada en el tema d’ocupabilitat, està elaborant el nou web amb moltes
possibilitats i recuperant la informació bolcada en el POF. En aquests moments estan
treballant amb el Pacte per fer el canvi i posar-la en coneixement de tothom al setembre.
El seu funcionament serà semblant a un tauler d’anuncis que sigui fàcil de gestionar per
part de les entitats i els centres formatius i d’empreses. El Sr. Josep Beltran demana que
sigui fàcil el protocol a seguir i que s’ajusti i adapti a tots els agents. La Sra. Dolores
Megias diu que l’empresa que hi està treballant es compromet a parlar amb tots els
agents i responsables perquè sigui el màxim d’eficaç i còmode. Caldrà un compromís de
bona utilització per part de tots els agents segons l’objectiu de cada un d’ells. D’entrada
està previst per pràctiques on hi participaran: formació ocupacional, borsa de treball
(POF), necessitats de pràctiques i empreses.
Comissió de seguiment del PAM 2018.
La part tècnica del consell de l’FP ha participat a dues reunions de la comissió. La
mateixa comissió i el consell creuen interessat de formar-hi part per poder estar informats
i traspassar totes les novetats però seria preferible que la representació no fos d’una
tècnica de l’ajuntament.
El Pla d’Acció Municipal és un nou procés participatiu on els ciutadans i les ciutadanes
podran fer propostes de millora de la ciutat i les propostes més votades s'inclouran en el
pressupost 2018. Al moment de fer l’acta, ja està obert el procés de presentació de
propostes, n’hi ha 128 en aquest moment . Més informació
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https://participa.terrassa.cat/processes/2 El Sr. Lluís Alcalà recorda que el procés
d’entrada de propostes és fins el 30/06. Convida així mateix a fer-ne des de les diferents
entitats i proposa que de cara a l’any vinent es pugui tenir en compte per a fer alguna
aportació com a Consell. El Sr. Beltran proposa fer un correu informatiu perquè les
entitats ho donin a conèixer als seus associats. 1
5.

Jornada de Formació Professional de setembre de 2017.

La Sra. Marta Dinarès concreta que la Jornada serà el dijous 7 de setembre. El tema, que va
ser proposat i consensuat a l Comissió Estable és la formació Professional Dual. Hi ha prevista
una reunió amb el Sr. Guillem Salvans de la Fundació Bertelsmann, experts en aquest tema,
per tal de donar-nos informació. En principi la conferència serà donada per alguna persona de
la fundació. Aquest any es vol donar mes protagonisme al sector empresarial per poder
conscienciar les empreses de la importància d’aquest tipus de formació. La Sra. Eulàlia
Martínez diu que des de l’any passat tenen un conveni amb “Alianza dual” on hi participa també
la fundació.
La Sra. Marta Dinarès convida a les persones assistents a proposar diferents opcions per la
jornada sigui de Pimes, tutors d’empresa, tutors de centres i alumnat per les diferents taules
rodones.
La Sra. Carme Viñas corrobora la importància d’aquest tema. Des del departament
d’Ensenyament comenta que s’hi està treballant, han signat 600 convenis amb empreses. És
de l’opinió que les empreses que hi participin siguin petites i properes.

6. Torn obert de paraules.
No hi ha més aportacions.
Un cop finalitzat el contingut de l’ordre del dia de la reunió, es dóna per acabat l’acte, quan són
les 17:45 hores del dia de la data, de la qual s’estén la present Acta, que serà aprovada,
desprès de recollir les esmenes i modificacions, a la propera Comissió Permanent del dia 21 de
novembre de 2017.

1

Al final de l’acta hi ha una mostra d’un correu informatiu.
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(1) Mostra correu informatiu per la participació al PAM
Benvolguts i benvolgudes,
Des de l'Ajuntament de Terrassa s'està impulsant un nou procés participatiu on els
ciutadans i les ciutadanes podran fer propostes de millora de la ciutat i les propostes més
votades s'inclouran en el pressupost 2018. En aquest enllaç trobareu tota la informació:
https://participa.terrassa.cat/processes/2/f/7
Vosaltres sou persones amb iniciativa que coneixeu molt bé les necessitats i les prioritats
de la ciutat. Per això, ens agradaria poder comptar amb les vostres idees i aportacions. La
plataforma virtual on s'han de pujar les propostes estarà activa fins a finals de juny:
https://participa.terrassa.cat/processes/2/steps.
Per saber com fer propostes i aconseguir suports, estem organitzant unes sessions per
temàtiques obertes a la ciutadania:
7 de juny de 18h a 20h al Centre Cívic President Macià
Com podem fer de Terrassa una ciutat més participativa i democràtica
8 de juny de 18h a 20h al Centre Cívic Montserrat Roig
Com podem fer de Terrassa una ciutat més sostenible, amable i accessible
12 de juny de 18h a 20h al Centre Cívic Alcalde Morera
Com podem fer de Terrassa una ciutat més activa, dinàmica i amb més projecció exterior
14 de juny de 18h a 20h al Centre Cívic Maria Aurèlia Campany
Com podem fer de Terrassa una ciutat més emprenedora i amb més oportunitats laborals
20 de juny de 18h a 20h al Centre Cívic Avel·lí Estrenjer
Com podem fer de Terrassa una ciutat més cohesionada, justa i solidària

Per participar en aquestes sessions, no cal ser especialistes en les temàtiques, només tenir
ganes d'aportar idees per millorar la nostra ciutat.
Us hi esperem!

