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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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Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior
2. Informe de seguiment del Pla de treball 2018
3. Aprovació de noves adhesions al Consell de la Formació Professional de Terrassa
4. Novetats oferta formativa de Formació Professional
a. Formació Professional inicial curs 2018-2019
b. Formació per a l’Ocupació maig – desembre 2018
5. Presentació del Crowdworking del Parc Audiovisual de Catalunya amb col·laboració de
Telefònica (projecte especialitzat en solucions tecnològiques pel sector mèdia i la
incubació de startups audiovisuals)
6. Propostes Jornada: “A Terrassa parlem de la Formació Professional” setembre 2018
7. Informació de les diferents entitats (espai per a que els agents socials, econòmics i
educatius del Consell expliquin novetats, dificultats, reptes en relació a l’FP)
8. Torn obert de paraula.

Assistents
Cognoms i nom

Càrrec

Institució

Aguinaga, David

Representant

Grup Municipal Ciutadans

Alcalá, Lluís

Director del Servei d’Educació

Ajuntament de Terrassa

Armengol,Josep

Vicepresident Consell

Institut Industrial

Beltran , Josep

Director de Serveis a empreses

Cambra de Comerç de Terrassa

Cabezas, Cesc

Representant

Grup Municipal ERC
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Garcia, Gràcia

Regidora de Serveis Socials i Polítiques de Gènere

Ajuntament de Terrassa

Giménez, Manuel

Regidor de Desenvolupament econòmic , Industrial i
ocupació

Ajuntament de Terrassa

Lleixà, Jordi

Representant de centres de formació
privats/concertats

Titular Escola Salesians Terrassa

Martínez,Emiliano

Representant

Grup Municipal TeC

Martínez, Eulàlia

Directora de Fundació Cecot Formació

Cecot

Megias, Mª
Dolores

Directora Servei d’Ocupació

Ajuntament de Terrassa

Mencía , Marta

Secretària tècnica del Consell FP

Ajuntament de Terrassa

Molist, Anna

Representant de centres de formació centres
públics

Institut Terrassa

Morera, Luci

Tècnica del Consell FP

Ajuntament de Terrassa

Rueda, Jordi

Regidor de Joventut i Lleure infantil

Ajuntament de Terrassa

Ribas, Joel

Joventuts Socialistes

Rivera, Elena

Directora Oficina de Treball de la Generalitat Terrassa

Servei d’Ocupació de Catalunya

Sanchez, Adrián

Regidor d’Universitats i Innovació

Ajuntament de Terrassa

Sanz, Gemma

Membre executiu de la Cambra
Presidenta Comissió Nova Indústria i Sostenibilitat

Cambra de Comerç de Terrassa

Vega, Alfredo

Alcalde

Ajuntament de Terrassa

Viñas, Carme

Coordinadora territorial d’Ensenyaments
Professionals

Departament d’Educació Generalitat de
Catalunya

Convidada
Bradner, Cristina

S’excusen

Gerent Parc Audiovisual

Ajuntament de Terrassa
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Aragonés, Raúl

Representant Comissions Obreres de
Catalunya

Comissions Obreres de Catalunya

Giménez, Marta

Representant

Grup Municipal PP

Mayola, Leandre

Gerent de Serveis de Promoció Econòmica i
Ocupació

Diputació de Barcelona

Gerent de serveis d’Educació

Diputació de Barcelona

González, David

Sotsdirector de Projectes d’Estudiantat de l’
ESEIAAT

UPC

Moya, Sara

Representant

Grup Municipal CUP

Reche, Patricia

Representant col·lectiu joves

Consell Local de Joves de Terrassa

Samper, Miquel

Representant

Grup Municipal PdeCAT

Senserrich, Magí

Responsable Federació Ensenyament
Treballadors Educació UGT Vallès Occ

Unió General de Treballadors (UGT)

Seto, Jordi

Representant CCOO

Comissions Obreres de Catalunya

Vitolo, Mónica

Representant de la FETE-UGT

Unió General de Treballadors (UGT)

Plana, Jordi

A les 16h inicia la sessió el Sr. Alfredo Vega amb una benvinguda tot demanant una
roda de presentacions.
1.- Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior
S’aprova l’acta anterior i es recorda que les actes estan penjades al web del Consell així
com els informes de seguiment.
2.- Informe de seguiment del Pla de treball 2018
Aquest darrer informe de seguiment s’ha enviat prèviament per correu electrònic. Es fa
un repàs i es destaca:
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- La reunió extraordinària del grup Estable per compartir els temes de la Jornada i les
possibles persones i entitats participants com a ponents.
- La reunió a Mataró del Fòrum de les ciutats amb Consell d’FP d’intercanvi de bones
pràctiques en orientació i la signatura del Conveni del Fòrum per part de les 11 ciutats que en
formen part.
- La Fundació BCN continua amb l’estudi d’Adequació de l’oferta formativa d’FP a les
necessitats del sistema productiu a Terrassa que està previst entreguin el document el 30 de
setembre.
- S’obrirà el termini per la sol·licitud de beques per pràctiques a l’estranger amb beca
Erasmus+ per CFGS el 18/06/18 fins el 6/07/18. Són 16 les beques que s’ofereixen.
- Pel que fa al projecte Terrassa orienta, s’ha avençat el tema de la formació prevista de
Diputació, per personal tècnic dels 9 serveis municipals.
- Es recorda la invitació a l’acte de lliurament dels Premis Nous Professionals que tindrà
lloc als jardins de CECOT el 20/6/2018
3.- Aprovació de noves adhesions al Consell de la Formació Professional de Terrassa
Es recorda que a partir del Nou Reglament, la Permanent és l’òrgan que ha d’aprovar
les noves adhesions. En aquest cas han estat 5 noves incorporacions: Actiu Humà, Fupar,
Autoescola Vallparadís, Ins Blanxart i Greintec.
La Sra. Carme Viñas pregunta el motiu de la no presència de l’Ins Blanxart a la reunió.
La Sra. Marta Mencia explica que la incorporació es fa al Consell de l’FP, no al grup de la
Permanent.
El Sr. Alfredo Vega verbalitza el suport que des de Terrassa es dona a 5 localitats molt
properes: Matadepera, Vacarisses, Viladecavalls, Ullastrell i Rellinars. Proposa convidar a una
persona representant perquè s’incorpori al Plenari per participar en el Consell. Ell mateix
s’ofereix a fer el primer contacte amb les localitats. La Sra. Eulàlia Martínez pregunta si hi ha
altres Consells de la ciutat on hi ha la incorporació d’aquests municipis. La resposta, per part
del Sr. Alfredo Vega, es que ho desconeix així com no sap que es doni aquesta interacció. La
seva proposta és pel fet, sobretot, per la mobilitat d’alumnat, ja que cap d’aquests municipis
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tenen Cicles Formatius al seu municipi. A la Sra. Eulàlia Martínez li sembla molt correcte
treballar en xarxa amb els municipis.
4.- Novetats oferta formativa de Formació Professional
a. Formació Professional inicial curs 2018-2019
b. Formació per a l’Ocupació maig – desembre 2018
Es presenta el llibret amb tota l’oferta formativa de Formació Professional.
La Sra. Carme Viñas explica les novetats d’aquest nou curs 2018-19 del Departament
d’Ensenyament.
- Centres concertats:
.CFGM Tècnic de futbol (Joaquima de Vedruna)
.CFGS Imatge pel diagnòstic i medicina nuclear (Edgar)
- Centres públics:
.CFGM Elaboració de productes alimentaris (Cavall Bernat)
.CFGS Agències de viatges desapareix com a cicle però es pot cursar com a 3x2 amb el
CFGS Guia, informació i assistència turístiques. (Cavall Bernat)
.El CF de l’Ins Nicolau Copèrnic son tots en Dual
.CFGM Conducció activitats físico-esportives (Santa Eulàlia)
. L’INS Blanxart s’incorpora a la Formació professional amb 2 cicles
CFGM Cures auxiliars d’infermeria i CFGS Documentació sanitària
La Sra. Elena Ribera comenta que les formacions estan iniciades fins el 30/10. Aporta
que ha disminuït l’oferta formativa perquè ha baixat la taxa d’atur. Com a novetats comenta
formacions d’estètica i perruqueria (on hi ha molta demanda), de neteges de superfícies, de
socorrisme i de fabricació mecànica. El Sr. David Aguinaga pregunta si es fa alguna avaluació
sobre les demandes de formació i les necessitats del mercat. La Sra. Elena Ribera respon que
hi ha inserció laboral a perruqueria, comenta la dificultat de trobar persones formades en
perruqueria amb certificat. La Sra. Marta Mencia demana que potser cal que les dades
d’inserció siguin accessibles a tothom. Les dades d’inserció laboral de l’FP inicial les publica el
Departament d’Ensenyament i el Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, ara bé,
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faltarien les dades d’inserció de l’FO. La Sra. Elena Rivera es compromet a preguntar al SOC
les dades d’inserció per a l’ocupació.
5.- Presentació del Crowdworking del Parc Audiovisual de Catalunya amb col·laboració
de Telefònica (projecte especialitzat en solucions tecnològiques pel sector mèdia i la incubació
de startups audiovisuals)
La Sra. Cristina Bradner agraeix d’entrada l’espai per a poder fer la presentació. Explica
que hi ha un conveni amb Telefònica i han creat una plataforma d’innovació, oberta i orientada
a solucionar els reptes tecnològics del sector mèdia. Link . Funciona a dos nivells: donar
solucions a reptes i encaixar empreses amb reptes. L’objectiu de Telefònica, que està duent a
terme aquest projecte a diferents llocs, és aconseguir projectes interessant per a invertir-hi.
Volen crear un ecosistema que faciliti als “creadors” el millor entorn. La manera de captar
projectes és a través de la plataforma de Telefònica, a través de “reptes” que pengen, de
programes de realitat virtual i de trobades de Crowdworking. La Sra. Carme Viñas recorda que
l’Ins Santa Eulàlia i l’Ins Nicolau Copèrnic tenen cicles formatius d’aquest sector. El Sr. Lluís
Alcalá afegeix que cal pensar amb alumnat de l’àmbit tecnològic i no només de l’audiovisual. El
Sr. Josep Armengol pregunta per la dotació econòmica prevista per part de Telefònica. La Sra
Cristina Bradner aporta que hi ha un finançament establert, intervenen en projectes de gran
magnitud i que acompanyen per donar recolzament. El Sr. Lluís Alcalá proposa de fer una
trobada amb els diferents centres de l’àmbit per donar-ho a conèixer. La Sra. Cristina Bradner
s’acomiada molt agraïda.
6.- Propostes Jornada: “A Terrassa parlem de la Formació Professional” setembre 2018
La Sra. Marta Mencia dona a conèixer el tema de la Jornada: Orientació i Vocacions
Industrials, que va sortir de la comissió Estable. Demana a les persones assistents possibles
candidats a participar amb idees i experiències innovadores. La Sra. Mª Dolores Megías diu de
buscar debats interessants perquè considera que hi ha poques experiències. Opina que cal
buscar directament a persones implicades i coneixedores. La Sra. Eulàlia Martínez opina que
és un tema interessant per a les famílies i l’alumnat per tant no calen ponents teòrics sinó els
que despertin inquietud i arribin als joves. El Sr. Alfredo Vega corrobora aquesta idea que
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aportin estratègies per arribar a les persones joves i considera un tema important i necessari. El
Sr. Josep Armengol pregunta en el cas d’una família que es vulgui informar dels estudis que
poden fer els seus fills quina seria la manera de fer-ho. La Sra. Marta Mencia recorda el treball
que s’està fent en el grup Terrassa Orienta amb la construcció del mapa de recursos en
orientació. A la propera reunió de la Permanent es podran presentar els recursos que s’estan
recollint. El Sr. Jordi Lleixà comenta que les famílies es poden informar als centres educatius,
sobretot les mes preocupades solen ser de l’alumnat de 4rt d’ESO i de 2n de batxillerat.
Comenta que la informació es pot fer arribar segons les ofertes de que disposi el propi centre.
Pensa que és molt important donar a conèixer tots els recursos a tots els tutors ja que son el
contacte directe amb les famílies. La Sra. Anna Molist corrobora la importància dels tutors per
l’accés a les famílies i amb el propi alumnat, però afegeix la poca estabilitat als centres i canvi
de destí.
7.- Informació de les diferents entitats (espai per a que els agents socials, econòmics i
educatius del Consell expliquin novetats, dificultats, reptes en relació a l’FP)
No hi ha informacions.
8.- Torn obert de paraula.
El Sr. Josep Armengol demana per les ràtios de seguiment de l’alumnat per veure i
conèixer l’evolució del número d’alumnes incorporats a l’FP i la seva ocupabilitat. La Sra. Marta
Mencia explica que a l’informe anual hi ha dades. Explica que s’ha generat molta informació
però costa integrar les dades de la FP inicial amb l’ocupacional per la dificultat del sistema de
dades. El Sr. Alfredo Vega considera que caldria treballar amb sistemes d’indicadors comuns,
element clau per a la presa de decisions, per poder fer comparatives i extreure resultats,
comenta que se’n va parlar a Mataró. La Sra. Marta Mencia explica que l’informe de la fundació
BCN de l’estudi d’adequació podrà ajudar a conèixer els desplaçaments de l’alumnat per les
necessitats formatives i l’oferta del territori. El Sr. Lluís Alcalá confirma la necessitat
d’estandaritzar les dades i utilitzar metodologies per continuar cada any millorant l’encaix de
l’oferta i la demanda.
La reunió es dona per acabada a les 17:05h

