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Òrgan de govern :

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

Càrrec

Institució
Representant

Grup Municipal Ciutadans

Representant Comissions Obreres de Catalunya

Comissions Obreres de Catalunya

Director de Serveis a empreses

Cambra de Comerç de Terrassa

Cabezas, Cesc

Representant

Grup Municipal ERC

Darder, Isabel

Assessora educació

Ajuntament de Terrassa

Regidora de Serveis Socials i Polítiques de Gènere

Ajuntament de Terrassa

Aguinaga, David
Aragonés, Raúl
Beltran , Josep

Garcia, Gràcia
Giménez, Manuel
Lleixà, Jordi

Regidor de Desenvolupament econòmic , Industrial i
ocupació
Titular Salesians Terrassa
Representant de centres de formació privats/concertats

Ajuntament de Terrassa
Escola Salesians Terrassa

Martínez, Emiliano

Representant

Martínez, Eulàlia

Directora de Fundació Cecot Formació

Mencía , Marta

Secretària tècnica del Consell FP

Ajuntament de Terrassa

Molist, Anna

Directora de l’Ins Terrassa
Representant de centres de formació públics

Institut Terrassa

Morera, Luci

Tècnica del Consell FP

Ajuntament de Terrassa

Regidor de Joventut i Lleure infantil

Ajuntament de Terrassa

Directora Oficina de Treball de la Generalitat - Terrassa

Servei d’Ocupació de Catalunya

Rueda, Jordi
Rivera, Elena
Sanchez, Adrián

Regidor d’Universitats i Innovació

Vega, Alfredo
Viñas, Carme

Regidor d’Educació
Coordinadora territorial d’Ensenyaments Professionals

Grup Municipal TeC
Cecot

Ajuntament de Terrassa
Ajuntament de Terrassa
Departament d’Educació Generalitat de
Catalunya

Excusen la seva presència
Alcalá, Lluís

Director del Servei d’Educació

Armengol, Josep

Vicepresident del Consell FP

Giménez, Marta
González, David
Mayola, Leandre

Ajuntament de Terrassa
Institut Industrial

Representant

Grup Municipal PP

Sotsdirector de Projectes d’Estudiantat de l’ ESEIAAT

UPC

Gerent de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació

Diputació de Barcelona
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Mañas, Manel

Secretari Comarcal de la FETE-UGT Vallès Occidental

Unió General de Treballadors (UGT)

Megias, Mª Dolores

Gerent de Foment de Terrassa

Ajuntament de Terrassa

Moya, Sara

Representant

Grup Municipal CUP

Gerent de serveis d’Educació

Diputació de Barcelona

Representant col·lectiu joves

Consell Local de Joves de Terrassa

Plana, Jordi
Reche, Patricia
Sanz, Gemma
Senserrich, Magí

Membre executiu de la Cambra
Presidenta Comissió Nova Indústria i Sostenibilitat
Responsable Federació Ensenyament Treballadors
Educació UGT Vallès Occ

Seto, Jordi

Representant CCOO

Vigués, Mariona

Representant

Vitolo, Mónica

Representant de la FETE-UGT

Cambra de Comerç de Terrassa
Unió General de Treballadors (UGT)
Comissions Obreres de Catalunya
Grup Municipal PdeCAT
Unió General de Treballadors (UGT)

Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior
2. Informe de seguiment del Pla de treball 2018 del Consell de l’FP
3. Valoracions i aportacions a les actuacions del Consell de l’FP per part dels membres
de la Comissió Permament
4. 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)
5. Calendari anual reunions 2019
6. Torn obert de paraula.

A les 16:04h el Sr. Alfredo Vega obra la sessió amb la presentació de la Sra. Isabel Darder com
a assessora en educació amb una dilatada experiència en el sector i l’aportació d’una mirada
externa.
1. Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior
Es dona per aprovada l’acta
2. Informe de seguiment del Pla de treball 2018 del Consell de l’FP
La Sra. Marta Mencia destaca qüestions puntuals sobre el document
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- Línea 1. El Sr. Alfredo Vega recorda que, en la millora del funcionament intern del
Consell, és interessant tenir presents els municipis de l’àrea d’influència. En aquest moment
ja s’han fet els contactes amb els cinc ajuntaments que han vist molt interessant la seva
adhesió. Tots ells estan fent la seva valoració interna, està prevista una reunió al gener.
- Línea 2. La Sra. Marta Mencia informa que la propera reunió del Fórum amb ciutats
amb Consell d’FP serà en tres mesos i a la ciutat de Barcelona. Valora d’interessant la
participació en aquest fòrum per reflexionar conjuntament i establir consensos sobre temes
de l’FP que comparteixen els diferents ajuntaments. En aquest moment s’està treballant
sobre Bones Pràctiques en orientació. Informa sobre la reunió que va tenir lloc recentment
amb el Sr. Fabian Mohedano, president del consell Català d’FP, que va ser molt profitosa.
Els diferents municipis han estat convidats a participar a la propera junta del Consell Català
amb veu però sense vot. Hi ha previstes les jornades d’FP pel mes de maig. El Sr. Alfredo
Vega recorda que en aquests moments hi ha 11 municipis amb consells d’FP que formen
part del fòrum i que Terrassa fou la segona ciutat en tenir-ne.
- Linea 3. Referent a l’estudi d’adequació de l’oferta formativa d’FP a les necessitats del
sistema productiu a Terrassa, tot i que amb retard, la fundació BCN ha entregat el
document definitiu que està en revisió. Van fer un seguit d’entrevistes a diferents agents i
paral.lelament hi havia dos grups de treball que realitzaven diferents dinàmiques. La Sr.
Marta Mencia reconeix que el projecte era molt ambiciós en tractar-se d’integrar els tres
sectors, amb dades i indicadors diferents, a la vegada que s’ha fet d’àmbit multisectorial.
Proposa de fer un Grup de Treball reduït per poder desenvolupar la revisió per poder-ne
donar un retorn a la comissió Permanent, ja que la demanda la va proposar la mateixa
comissió. El Sr. Alfredo Vega reconeix l’interès de l’estudi per tal d’autoavaluar-nos a partir
d’aquest document revisat per millorar, tot i que en veu la complexitat i abast del tema. La
Sra. Marta Mencia recorda el treball que s’està fent en el consell Comarcal, en la Mesa de
la reindustrialització en preparar un catàleg dels sectors prioritaris

de les vocacions

industrials per a fer una campanya de sensibilització. Així mateix anomena a l’observatori
de Terrassa en la participació a la XODEL on s’evidencia la dificultat de creuar dades dels
diferents sectors i el treball per acordar metodologies que ho millorin.
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- Línea 5. S’explica la novetat aquest any del valor de les beques Ajuntament de
complement de les beques Erasmus+ per CFGS. El canvi ha estat donar una valor fix de
150€ i un valor calculat a partir de la renda familiar, fruit d’un debat entre diferents agents.
S’han demanat, per part d’un centre educatiu, de poder demanar les beques també per la
modalitat estudis, no només pràctiques com s’està fent. La Sra. Carme Viñas afegeix que
tot i que és un tema dificil, ho està fent mes d’un centre.
- Línea 6. Pel que fa al tema d’orientació a les famílies, es recorda que aquest curs es
tornarà a participar al programa “La Maleta de les famílies” de la Diputació i s’oferiran
xerrades, a mes dels centres educatius que ho han demanat, a dues biblioteques. Se’n farà
la difusió oportuna perquè tothom en pugui estar assabentat i ho pugui compartir. Al
document annexa hi ha una breu descripció del programa.
- Línea 7. Respecte al mapa de recursos d’orientació s’està consensuant la informació
entre els diferents agents. La formació que varem fer les tècniques dels serveis municipals
va servir sobretot per establir contactes i vincles, així com per fer una reflexió conjunta. Al
document annexa hi ha el llistat de tots els components que hi formen part. Cal recordar
que no està tancat a noves incorporacions.
- Línea 8. En aquests moments s’està recollint tota l’oferta formativa pel proper llibret
perquè surti a principis de desembre. Es recorda que també hi ha tota l’oferta, i se’n fa
difusió, al portal Treballterrassa. Al document annexa hi ha uns gràfics d’utilització de la
web. El Sr. Alfredo Vega diu que s’aprofundirà amb aquestes dades. Afegeix que el portal te
mes possibilitats de servei del que s’està utilitzant, apunta que s’hi podria incorporar el tema
d’orientació.
En el mateix document annexa s’hi poden trobar dades de la Jornada d’FP. La taula mes
ben valorada va ser la primera, segurament per ser la que obria l’acta i per la potencialitat
de les seves ponents. Els vídeos de les diferents taules estan en vídeo.
Pel que fa als Premis Nous Professionals al document annexa hi ha dades de l’edició
d’enguany. Pel que fa a l’edició del 2019, s’està treballant per una modificació de les bases.
Ja s’ha reunit el grup de treball per analitzar la composició de diferents premis, la proposta
és canviar els premis per cicles (premis al CFGM, CFGS, PFI i creativitat a utilitzar unes
categories temàtiques: innovació, viabilitat, col·laboratiu, economia circular... Hi ha també
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incorporació de nous finançadors de premis, per un costat el departament de Territori i
Sostenibilitat pels projectes d’Economia Circular, i Diputació pels PFI. Una altra millora és
incorporar la FO i la FC al mateix nivell, una manera mes de promocionar la integració dels
diferents sistemes d’FP i donar-los visibilitat. Coneixedores de les dificultats que hi poden
haver degudes a diferents calendaris, programes, temporalitzacions... cal consultar als
centres que en fan per valorar la seva incorporació.

3. Calendari anual reunions 2019
S’aprova el calendari de reunions pel 2019. S’adjunta al calendari i es demana als membres
de la comissió que incorporin les dates de les reunions a les seves agendes.
4. Valoracions i aportacions a les actuacions del Consell de l’FP per part dels membres
de la Comissió Permanent.
5. 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)
6. Torn obert de paraula.
El Sr. David Aguinaga d’entrada felicita el Consell de l’FP per ser un òrgan de bon
funcionament. Pregunta per la valoració del programa Garantia Juvenil com havien
demanat anteriorment el seu grup municipal. La sra. Marta Mencia explica que s’han reunit
els diferents serveis que hi treballen (ocupació, joventut i educació) i estan elaborant un
informe que els hi haurà d’arribar en breu.
Pregunta també pel programa de mobilitat Q-Placement que en el seu moment havia
funcionat molt bé en col.laboració amb la Cambra. La sra. Marta Mencia recorda que durant
aquell programa va ser el moment àlgid de les beques de mobilitat per alumnat de
pràctiques amb el Consorci que es va crear juntament amb la Cambra que va donar un
suport molt important. El curs passat es va haver de canviar d’estratègia perquè el SEPIE
va denegar beques i excloïen als gestors intermediaris. El sr. Josep Bertran fa un
recordatori de com va funcionar la creació del Consorci, com a disseny d’un model de xarxa
per exportar a tota Europa, i de la feina que desenvolupaven les Cambres com a
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interlocutors (centre educatiu – empresa), ja que als centres educatius els hi és difícil
contactar amb empreses. El model havia de ser sostenible i calia un ens per gestionar els
recursos. Es desarticula el Consorci, en retirar-se la subvenció a la Cambra, tot deixant-lo a
la “nevera” esperant un millor moment. Hi veu tres problemes: pel que fa a les prioritats, el
lideratge i els recursos. Afegeix que amb el no-finançament també s’han congelat els
consorcis a d’altres municipis i que si es vol reactivar caldrà tornar a treballar-ho.
La sra. Carme Viñas diu que tots els centres estan gestionant beques, la dificultat que hi
veu és pel que fa a la quantitat de diners. El sr. Josep Bertran aporta la importància de
centralitzar les empreses perquè puguin estar a disposició dels centres educatius. Recorda
la figura del sr. Ignasi Cusidó com una persona que exercia una fort lideratge, però també
creu que ha de ser un projecte liderat i acompanyat per a tots els agents. El sr. Alfredo
Vega recorda el problema dels recursos, no hi havia finançament públic i el municipi no
podia suportar aquesta càrrega econòmica.
El sr. David Aguinaga acaba la seva intervenció preguntant pels obstacles de la bona
difusió de l’FP, emmarcant-ho en el problema de l’orientació cap a l’FP pel que fa als
centres que no en tenen.
El sr. Raúl Aragonés enceta el tema de l’emprenedoria. Informa de dos centres (Ins
Nicolau Copèrnic i Salesians Sarrià) que tenen un servei d’emprenedoria i viver d’empresa
des de fa 8 anys i no s’ha ampliat a d’altres centres educatius. Li preocupa la manca de
recolzament econòmic i de lideratge ja que als centres no hi ha un espai i reconeixement
d’aquests serveis per a facilitar emprendre un negoci, així com que no s’aprofiti de
l’expertesa del professorat de FOL per aquests espais. També li preocupa que al Quadrant
4.0 (espai de co-working amb 16 espais) no hi hagin professionals sortits d’FP. Pensa que
alguna cosa no s’està fent prou bé perquè no s’aprofiten els recursos que hi ha. Afegeix que
els països amb mes personal emprenedor son els que tenen menys recursos. Informa que
al Pais Basc tots els centres educatius tenen un viver i la taxa d’aturats ha disminuït. Creu
que és un tema a revisar i proposa de crear un grup de treball. El sr. Alfredo Vega pensa
que la competència pot ser dels propis centres educatius i suggereix de convidar al
professor de l’Ins Nicolau Copernic perquè vingui a explicar l’experiència del seu centre.
També es qüestiona el fet que a la ciutat hi ha espais que no son utilitzats per projectes
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d’FP, creu que s’hauria d’incentivar l’emprenedoria des de primària . La sra. Marta Mencia
suggereix la idea de fer una Jornada d’emprenedoria convidant al País Basc. La sra. Carme
Viñas informa que es va poder fer un viver d’empreses en aquest institut perquè disposaven
d’espai, també per l’àmbit professional, ja que és mes fàcil com a professionals informàtics
organitzar-se professionalment com a autònoms, per contra moltes de les altres professions
cal passar primer d’assalariat. Informa que el País Basc consta de 42 centre d’FP mentre
que només al Vallès Occidental hi ha 57 centres d’FP. La sra. Eulàlia Martínez diu que no
es poden comparar les diferents autonomies però que alguna cosa s’hi pot fer. El sr. Josep
Bertran diu que s’han fet moltes iniciatives emprenedores però que es poden buscar
maneres de promoure l’emprenedoria, una manera por ser fer una jornada pràctica un cop
l’any, també creu que conèixer les dues realitats els acosta per tal de provocar sinèrgies.
Diu que totes les iniciatives i projectes que s’han desenvolupat han estat degut a les
aliances i vincles creats mes que no pas pels mateixos recursos. Diferencia entre els
conceptes d’autoocupació i emprenedoria, creu que hi ha perfils professionals que hi
convida mes a ser emprenedor tot i que creu que no tothom ho pot ser. El sr. Jordi Lleixà
opina que el professorat dels centres educatius no tenen un perfil d’emprenedors ja que son
educadors. En aquest moment la sra. Anna Molist afegeix que el tema d’espai és crucial ja
que al seu institut no s’ho poden plantejar i també hi veu l’inconvenient de la preparació del
professorat. El sr. Emiliano Martínez es pregunta com a ciutat, com es poden crear
mecanismes i instruments per facilitar l’emprenedoria i adaptar-la a la nostra realitat, es
qüestiona que pot ser com a formació o bé com a jornada, creu que al País Basc te un
context molt concret i específic.
S’acaba la reunió a les 17:30h
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