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Acta de reunió: Comissió Permanent
06

02

16

00

2018

Data

Tipus de reunió:
✘

Ordinària
Extraordinària
Urgent

Inici
17

30

Òrgan de govern :

Fi
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 Terrassa Orienta

Sala de reunions de Presidència (Raval de Montserrat,14)
Lloc
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Assistents
Cognoms i nom
Aguinaga, David

Representant

Institució
Grup Municipal Ciutadans

Alcalá, Lluís

Director del Servei d’Educació

Ajuntament de Terrassa

Aragonés, Raúl

Representant Comissions Obreres de Catalunya

Beltran , Josep

Director de Serveis a empreses

Cabezas, Cesc

Representant

Grup Municipal ERC

Tècnica del Consell FP

Ajuntament de Terrassa

Dinarès, Marta

Càrrec

Comissions Obreres de
Catalunya
Cambra de Comerç de
Terrassa

Garcia, Gràcia

Director de l’Ins Santa Eulàlia
Representant centres públics
Regidora de Serveis Socials i Polítiques de Gènere

Garcia, Raquel

Cap de Joventut i Lleure

Ajuntament de Terrassa

Giménez, Manuel

Regidor de Promoció Econòmica

Ajuntament de Terrassa

Representant

Grup Municipal PP

González, David

Sotsdirector de Projectes d’Estudiantat de l’
ESEIAAT

UPC

Lleixà, Jordi

Titular Salesians Terrassa
Representant de centres de formació
privats/concertats

Escola Salesians Terrassa

Martínez, Emiliano

Representant

Grup Municipal TeC

Martínez, Eulàlia

Directora de Fundació Cecot Formació

Cecot

Megias, Mª Dolores

Gerent de Foment de Terrassa

Ajuntament de Terrassa

Monfort, Alex

Director Serveis. Serveis a les persones

Ajuntament de Terrassa

Morera, Luci

Tècnica del Consell FP

Ajuntament de Terrassa

Nart, Dani

Representant

Grup Municipal PdCat

Fontané, Ferran

Giménez, Marta

Institut Santa Eulàlia
Ajuntament de Terrassa
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Perona, Natàlia
Plana, Jordi
Rivera, Elena
Sanz, Gemma
Senserrich, Magí

Cap de Servei de Polítiques de Gènere

Ajuntament de Terrassa

Gerent de serveis d’Educació

Diputació de Barcelona

Directora Oficina de Treball de la Generalitat Terrassa
Membre executiu de Cambra
Presidenta Comissió Nova Indústria i Sostenibilitat
Responsable Federació Ensenyament Treballadors
Educació UGT Vallès Occ

Servei d’Ocupació de
Catalunya
Cambra de Comerç de
Terrassa
Unió General de
Treballadors (UGT)
Comissions Obreres de
Catalunya

Seto, Jordi

Representant CCOO

Vega, Alfredo

Regidor d’Educació

Ajuntament de Terrassa

Viñas, Carme

Coordinadora territorial d’Ensenyaments
Professionals

Departament d’Educació
Generalitat de Catalunya

Assistent convidat
Pujol, Víctor

Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local Foment
de Terrassa

Ajuntament de Terrassa

Disculpen presència

Mayola, Leandre

Secretari Comarcal de la FETE-UGT Vallès
Occidental
Gerent de Serveis de Promo Econòmica i Ocupació

Unió General de
Treballadors (UGT)
Diputació de Barcelona

Moya, Sara

Representant

Grup Municipal CUP

Gerent de serveis d’Educació

Diputació de Barcelona

Representant col·lectiu joves

Consell Local de Joves
de Terrassa

Mañas, Manel

Plana, Jordi
Reche, Patricia

Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior
2. Informe de seguiment del Pla de treball
3. Proposta de calendari reunions del Consell de l’ FP 2018 i de Pla de treball 2018
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4. Canvis en el funcionament intern derivades de l’aplicació del nou Reglament del Consell
de l’FP de Terrassa: Aprovació de l’adhesió de nous membres i propostes de
candidatures a la vicepresidència
5. Presentació del Portal de l’Ocupabilitat i formació de Terrassa a càrrec de Foment de
Terrassa
6. Informació de les diferents entitats
7. Torn obert de paraules

Desenvolupament:
A les 16:05h el Sr. Alfredo Vega inicia la reunió amb una ronda de presentacions de les
persones participants. S’evidencia la necessitat de canviar de sala perquè no s’adequa la
capacitat al nombre de participants.
1.Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior
S’aprova l’acta de la reunió anterior que s’ha enviat per correu.
2.Informe de seguiment del Pla de treball
El Sr. Alfredo Vega fa un repàs a l’Informe de seguiment del Pla de treball que ha estat també
enviat per correu per a facilitar-ne la lectura.
3.Proposta de calendari reunions del Consell de l’ FP 2018 i de Pla de treball 2018
S’aproven el calendari de reunions que han estat enviats prèviament:
Comissió Permanent: dimarts de 16-17:30h . 3 reunions a l’any: 6 febrer, 8 maig,
13 de novembre
Grup Estable: dimarts de 9:30-11h. 3 reunions a l’any: 16 gener, 17 abril, 9
octubre
Plenari: un cop l’any. 7 març a les 12h
El Sr. Alfredo Vega en destaca les novetats marcades en vermell en el mateix document (link al
Pla de Treball 2018) :
-

LINIA 1: 4. Divulgació d’informació a través d’un butlletí electrònic
LÍNIA 3: 8. Compartir resultats i metodologia amb entitats que facin estudis similars com
ara la Comissió de Formació del Pacte per la Reindustrialització del Vallès Occidental i
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el Grup de Treball sobre Anàlisi de l'Oferta/Demanda de Formació Professional de la
XODEL (Xarxa d'Observatoris per al Desenvolupament Econòmic Local)

-

-

LÍNIA 4: 9. Difondre la secció de pràctiques dins del web Portal d’Ocupabilitat i
Formació a Terrassa, gestionat per Foment per informar a les empreses de la
formació que es fa a Terrassa amb pràctiques en empresa
LINIA 6:
14. Utilitzar un Espai col·laboratiu, les tècniques municipals, per facilitar
informacions, contactes, calendaris referent a la Tutoria d’Acompanyament
15. Utilitzar el telèfon mòbil per contactar directament via whatsapp amb l’alumnat de
les T. A. per informar i orientar-los.
LINIA 8: 25.Col.laborar amb Foment en la difusió de l’oferta formativa a través del portal
web Portal d’Ocupabilitat i Formació a Terrassa,

4.Canvis en el funcionament intern derivades de l’aplicació del nou Reglament del
Consell de l’FP de Terrassa: Aprovació de l’adhesió de nous membres i propostes de
candidatures a la vicepresidència
El Sr. Lluis Alcalà recorda els canvis que ha comportat el nou Reglament del Consell de l’FP.
4.1 Incorporació de nous membres. Recorda que, tot i que el Consell ja te una àmplia
representació d’agents i serveis, s’amplia l’oferta ja que està obert a diferents entitats. Les
que es vulguin adherir cal que facin la seva petició al Consell per tal que la comissió
Permanent en valori l’adhesió. En aquest punt es presenta la sol·licitud del centre de
formació “Egara Formació” i s’aprova l’adhesió.
4.2 Vicepresidència. El Sr. Lluís Alcalà recorda que es va demanar la presentació de
candidatures a través de la comissió Estable. Un cop aquesta comissió va valorar la
importància d’una persona d’empresa per la difusió de l’FP i l’encaix formació-empresa, es
proposa el Sr. Josep Armengol (vicepresident de la Cecot i president de l’Institut Industrial)
El Sr. Alfredo Vega ofereix a la comissió Permanent la possibilitat de presentar-se altres
candidatures. Tanmateix recorda que el Consell hi és per donar visibilitat a la formació
professional i ser un instrument per a la ciutadania. Així doncs la proposta del nou candidat
es presentarà a la reunió del Plenari per a donar, si es veu bé, l’assentiment.
5. Presentació del nou Portal de Treball i Formació de Terrassa treballterrassa.cat
La Sr. Mª Dolores Megias fa una justificació del nou portal. Explica que calia substituir l’antic
portal POF per fer-lo més modern i més pràctic. Recorda que el Consell, de la necessitat de
posar en contacte empreses i centres educatius per les pràctiques, a través de la Regidora
d’Educació demanava formar part del portal. Explica que en el moment de la reunió encara no
està acabat, per tant encara es poden fer propostes de millora. En aquest portal hi tenen
cabuda les entitats que formen part del Pacte per l’Ocupació i del Consell de l’FP. El que es
busca sobretot en aquest portal és que es pugui actualitzar de manera el mes automàtica
possible per tal que reculli l’actualitat. El Sr. Víctor Pujol explica els diferents apartats: entitats,
oferta formativa, oferta de feina i pràctiques en empreses.
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6. Informacions de les diferents Entitats.
El Sr. David Aguinaga fa una aportació referent a l’orientació dels joves. Opina que hi ha un alt
nivell de desorientació i anomena el programa “La Maleta de les Famílies” com un recurs que
només va dirigit a les escoles públiques i no a les concertades. Fa esment a la dificultat que te
la ciutadania de conèixer els diferents recursos que ofereix la ciutat i demana la manera de
construir una via per a millorar-ne la difusió. Afegeix que la quantitat d’oferta formativa creu
que dificulta al jove a identificar el que li pot anar millor. La Sra. Marta Mencia explica que,
precisament el treball que s’està fent amb la Diputació d’evidenciar tots els recursos i serveis
relacionats amb l’orientació educativa i professional, facilitarà a través d’un mapa tots aquests
recursos als joves i les famílies.
El Sr. Lluís Alcalà recalca la importància d’aquest mapa en construcció, ja que evidencia la
necessitat de clarificar els recursos i recorda que l’orientació és precisament un punt important
en aquest Pla de Treball. Recorda que hi ha un suport a través de “La Maleta de les famílies”,
així com el treball que realitzen els centres educatius, però diu que hi ha un clar problema amb
el col·lectiu de joves que abandona l’escolaritat. Si bé és cert que a través dels PTT-PFI i el
programa “Tutories d’Acompanyament” es pot reorientar força joves, cal un contacte mes
proper i de seguiment. Per aquest motiu és veu important el treball conjunt amb altres serveis
com Joventut, Foment, SS.SS.
La Sra. Raquel Garcia recorda el programa “Entrajecte” per joves “caiguts” del sistema per
millorar-ne l’ocupabilitat. El programa se centra a treballar les habilitats personals a través
d’una persona que els tutoritza amb un acompanyament directe i un tastet d’oficis, també es
treballa directament amb les famílies. El grup es limita a 30 persones, es fa una selecció de 35
joves d’entre uns 70 candidats. Explica que un 80% dels joves es reincorpora al sistema
educatiu. Anuncia que la Mostra d’Ensenyament, on van a informar-se l’alumnat dels diferents
centres educatius que vulguin i també joves i famílies a títol individual, serà del 5 al 27 d’Abril
El Sr. Ferran Fontané recorda que al web del departament d’Ensenyament hi ha un bon recurs
Joves que faciliten itineraris. El problema greu que hi veu és la dificultat econòmica que tenen
algunes famílies que no poden pagar els estudis que els fills voldrien fer. Creu també que la tria
dels GF es fa sense valorar les sortides professionals i per contra hi ha demandes
professionals que no estan cobertes perquè no hi ha alumnat que ho estudiï. Creu que no es
plantegen les sortides professionals sinó que aposten per allò que els hi és mes temptador.
Comenta la xifra d’un 40% d’abandonament en el 1r curs post-obligatori. Pensa que l’orientació
és força complicada i mes des del centre educatiu, ja que aquest acostuma a mirar pels seus
interessos de tenir coberta al màxim la matrícula.
També el Sr. Jordi Setó opina que alguna cosa devem estar fent malament perquè hi veu una
contradicció entre el currículum que es promou i l’oferta laboral.
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El Sr. Jordi Lleixà apunta que el propi sistema te punts perversos ja que es pot orientar cap a
batxillerat o FP segons interessi al propi centre d’omplir. Recorda que els centres educatius, a
principi de curs, no saben quins cicles podran fer perquè potser estan pendents de la subvenció
a la vegada que costa, en segons quins cicles un mínim de participació. Recorda que als
centres se’n fa molta d’orientació, i que no sempre és fàcil perquè les pròpies famílies ho poden
posar difícil per la diferència d’encaix entre la família (vol batxillerat) i l’alumnat (vol CF) El Sr,
Josep Beltran corrobora la dificultat d’orientació pel que fa a les necessitats dels centres
educatius per la desorientació de les famílies a partir d’una experiència personal viscuda.
La Sra. Carme Viñas diu que un dels problemes de tot el Vallès, són els CF dels sectors
industrials que estan buits per contra del sector de serveis que estan molt plens i sense sortida.
Posa l’exemple de la demanda d’ofertes de mecatrònica del 80% quan hi ha poc alumnat que
el cursa. La pregunta que es fa és: com es poden potenciar els sectors industrials per a fer-los
motivadors i que la gent s’hi matriculi?
La Sra. Mª Dolores Megias corrobora la dificultat per aconseguir omplir formacions industrials,
creu que cal adequar les formacions als llocs de treball que les empreses estan demanant i
potenciar diferents tipus de formacions anant a buscar els joves a través de diferents canals
(xarxes socials...).
La Sra. Eulàlia Martínez opina que, a mes de la dificultat d’inversió econòmica en alguns cicles
industrials, com els de la família del metall (soldadors, fresadors...) avui dia aquests oficis no
estan ben valorats. Anomena la dificultat de trobar alumnat per alguna formació a la mateixa
Cecot, a través de Garantia Juvenil , que inclou contracte laboral amb un sou mig de 1.500€. La
Sra. Raquel Garcia afegeix la dificultat per part de les famílies de promocionar aquestes
professions. Aposta per una formació a mida segons la demanda de les empreses.
El Sr. Emiliano Martínez, seguint amb el mateix tema, opina que és un problema que ve d’antic.
Les famílies diu, pensen encara que el batxillerat dona mes prestigi, així com determinats oficis
han perdut reputació i cal dignificar-los perquè, a mes de ser necessaris, l’entorn d’aquests
oficis ha canviat molt. És per això que creu que cal fer un treball de fons amb els joves i les
famílies. En aquest punt també s’hi afegeixen el Sr. Manuel Giménez que opina que encara hi
ha un estigma cap a la Formació Professional aixì com el Sr. Josep Beltran que creu que per
aconseguir aquest prestigi cal donar molta informació i formació a les famílies.
El Sr. Cesc Cabezas afegeix que l’enfocament que persisteix és el de l’FP dirigida cap al món
laboral mentre que s’hauria d’oferir com una altra via per accedir a la Universitat.1
1

[nota secretaria tècnica del Consell]: compartim un article recent d’Unportal sobre els graduats en FP que
accedeixen a la Universitat. http://graus.unportal.net/wb/unportal/ca/newsletter/NL212.html
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El Sr. Jordi Rueda complementa aquestes opinions compartint la seva pròpia experiència
explicant que ell mateix prové de l’FP amb la visió d’una formació que s’hauria de presentar
com a continuïtat.
Desprès de tot aquest ric debat el Sr. Lluís Alcalà agafa la paraula agraint les interessants
aportacions i reflexions. Conclou que el tema és prou important com per tenir present:
- cal identificar els indicadors per conèixer realment les necessitats
- fer una valoració del que forma part del nostre àmbit per millorar-lo així com traspassar
a altres serveis el que forma part d’altres àmbits
- important encaixar l’oferta i la demanda a través de campanyes que permetin escoltar
els joves, imprescindible per saber la manera com els podem ajudar
- Concretar un paquet de mesures
El Sr. David González pregunta sobre la publicació de dades d’inserció a nivell local a la qual
cosa la Sra Elena Rivera suggereix d’incloure les dades d’inserció al nou portal per saber
l’ocupabilitat de les diferents famílies professionals.
La Sra. Natàlia Perona veu interessant conèixer les dades dels cicles per tenir present
l’indicador del gènere com a estereotip a alguns cicles formatius i poder treballar el canvi de
mentalitat pel que fa a oficis i sexe.
Conclou la Sra. Carme Viñas que la setmana vinent a la reunió es presentaran les dades
d’inserció de l’alumnat de graus. 2
Es conclou la sessió a les 17:50h.

2

[nota secretaria tècnica del Consell]: S’incrementa la inserció laboral dels graduats en FP Article Generalitat
Informe Inserció 2017
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