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1. Millorar el funcionament intern i projecció externa del Consell
ACTUACIONS 2018
1. Gestió òrgans de Govern. (Plenari , Comissió Permanent i Grup
Estable).

Foto: Plenari 2018

SEGUIMENT
 Plenari celebrat el 7/3/2018
 Adhesió aprovada d’Egara formació. Pendents d’adhesió: Actiu
Humà, Fupar, Autoescola Vallparadís, Ins Blanxart i Greintec
 Grup Estable de la Comissió Permanent celebrat el 17/4/2018 on
es tracten les propostes de tema per la jornada i l’informe de les
entitats i del Consell.
 Proper Grup estable extraordinari el 17/5/2018 per tractar ponents
jornada i mapeig d’orientació

2. Informe anual 2017



Elaborat, publicat i presentat al Plenari el 7/03 Informe Anual
2017



Facebook: Serjovedespreseso 62 posts, 108 seguidors
(increment 17) al Consell d’FP.
65 posts, 280 seguidors
(increment 20)
Instagram: Posts 41, seguidors 142 (increment 13)

Foto: Portada Informe Anual 2017

3. Mantenir la difusió a través del web i les xarxes socials:
serjovedespresdeleso i Consell de la FP Terrassa
- Instagram - Youtube
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4. Divulgació d’informació a través d’un butlletí electrònic



Per sortir a inicis de Maig

2. Treballar en xarxa en el marc institucional català de la formació
professional
ACTUACIONS 2018
5.Participar al Fòrum de ciutats amb Consells de la Formació
Professional de Catalunya

Foto: Signatura a Mataró adhesions de les ciutats al Forum

SEGUIMENT

18/4/2018 Reunió de tecnics monogràfica d’intercanvi
d’experiencies sobre orientació

18/4/2018 Signatura del Conveni del Fòrum de les Ciutats
amb Consell de la Formació Professional, acte organitzat per
l'Ajuntament de Mataró i amb tots els integrants de les ciutats
participants (polítics, signants i tècnics/ques). Signen els
ajuntaments de: Barcelona, Lleida, Tarragona, Girona, Terrassa,
Sabadell, L'Hospitalet de Llobregat, Rubí, El Prat de Llobregat,
Granollers, i Mataró.

6. Participar al Consell Universitari de Terrassa
ALTRES ACTUACIONS:



6/4/2018 visita del conseller i tècnic d’educació de
l’Ajuntament de Sagunt interessats en crear un Consell de
Formació Professional. Nota de premsa

3. Adequar la formació professional a les necessitats del sistema productiu
ACTUACIONS 2018
SEGUIMENT
7. Continuar amb l’estudi “Adequació de l’oferta formativa de FP 
La Fundació BCN Formació Professional està realitzant
a les necessitats del sistema productiu a Terrassa” encarregat a
entrevistes dins la fase qualitativa . El lliurament final de l’estudi
la Fundació BCN Formació Professional, i amb la participació de
serà el 30/9/2018. Hi ha hagut una coordinació amb l’ Observatori
tots els agents i amb taules de treball per anar avançant i
Econòmic Social i de la Sostenibilitat de Terrassa
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consensuant.
8. Compartir resultats i metodologia amb entitats que facin estudis
similars com ara la Mesa de la formació pel treball del Pacte per la
Reindustrialització del Vallès Occidental i el Grup de Treball sobre
Anàlisi de l'Oferta/Demanda de Formació Professional de la XODEL
(Xarxa d'Observatoris per al Desenvolupament Econòmic Local)

12/04/2018 participació a una reunió de Grup de Treball
sobre Anàlisi de l'Oferta/Demanda de Formació Professional la
XODEL. És un grup tecnic molt especialitzat que comparteix
informacions sobre indicadors i fonts. Diferents ajuntaments i
consells comarcals que tenen observatoris econòmics acorden
accions conjuntes per coordinar-se i aconseguir convenis de
col.laboració amb Diputació, Consell Català FP i portals ofertes
laborals. També es té en compte classificacions i metodologies a
nivell europeu.

2 reunions de la Mesa de formació pel treball del Pacte per la
Reindustrialització del Vallès Occidental:
10/4/2018 reunió amb 3 ciutats amb consells fp+ CCVOcc
25/4/2018 reunió amb tots els agents de la Mesa. S’acorden 3
actuacions conjuntes: prospecció de necessitats formatives, difusió
certificats professionalitat i campanya vocacions industrials.


4.Facilitar la formació en centres de treball i la formació dual
ACTUACIONS 2018
SEGUIMENT
9. Difondre la secció de pràctiques dins del Portal d’Ocupabilitat i 
20/03/2018 es fa la presentació del Portal al Vapor Universitari
Formació, gestionat per Foment per informar a les empreses de la
amb una conferència de Santiago Niño Becerra i la participació
formació que es fa a Terrassa amb pràctiques en empresa
dels agents socials, educatius i econòmics del Pacte per
l’Ocupació i el Consell FP

Promocionat el Portal treballterrassa tots els centres educatius
d’FP

Foto: Presentació del nou Portal amb conferència del Sr. Santiago Niño Becerra

INFORME DE SEGUIMENT DEL PLA DE TREBALL DES DE LA DARRERA COMISSIÓ PERMANENT DEL 06/02/18 AL 8/05/18

3

Consell de la Formació Professional de Terrassa
La Rasa, 24
08221 Terrassa
Tel. 93 7397405

consellfp@terrassa.cat
www.terrassa.cat/consellfp
www.facebook.com/consellfp
10.Actualitzar el protocol de la gestió de traspàs d’ofertes de
Formació en Centres de Treball entre les empreses interessades i
les necessitats dels centres d’ FP



Tramesa de carta a les empreses a través de Cambra i Cecot
del nou Portal que facilita contacte entre empreses i centres
educatiu per pràctiques

5. Promoure la mobilitat internacional
ACTUACIONS 2018
SEGUIMENT
11. Mantenir les beques Ajuntament de complement a les beques Erasmus+ per a la 
Aprovades en el Ple del 19/02/2018 les bases per les
realització de pràctiques a l’estranger per als graduats en cicles
sol·licituds de les Beques que s’obriran del 18 de juny al 6 de
formatius de grau superior
juliol de 2018 inclusivament.
12. Dinamitzar el Grup de Treball de mobilitat internacional per Compartides informacions de Webinar a través de la Cambra
treballar conjuntament la sensibilització i els projectes europeus 
20/03 Discussion on a quality & effective apprenticeship
compartits. Donar suport i incentivar a tots els centres d’FP que 
20/04 Monitoring & Evaluating apprentices inside the SME:
estiguin en procés de demanar i gestionar projectes europeus
theory & practice

6. Fomentar la continuïtat formativa i la inserció sociolaboral del
jovent
ACTUACIONS 2018
SEGUIMENT
13. Continuar el projecte transversal Tutoria d’acompanyament en 
Reunions del 2n trimestre amb els Centres Educatius i
les transicions d’adolescents: “Ser jove després de l’ESO” impulsat
persones tècniques
pels serveis municipals d’Educació, Ocupació, Serveis socials i 9/02 Ins Copèrnic
Joventut per acompanyar 500 joves de 6 instituts.
13/02 Ins Cavall Bernat
15/02 Ins Blanxart

11/04 Reunió organització dinàmiques a l’alumnat de 4t
d’ESO

Dinàmiques alumnat de 4rt ESO
17/04 Ins Egara, tres classes
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3/05 Ins Can Jofresa, 2 classes

Foto: Presentació dels serveis del programa T.A de l’alumnat de 4rt ESO Ins Ègara

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.
16. Actualitzar i divulgar els recursos formatius, laborals i de lleure
per a joves de 16-18 anys a través de les xarxes socials.
17. Col·laborar en la realització de les dues Jornades d’orientació de
cicles formatius i PFI’s “I després, què?” organitzat per l’àrea de
Promoció i Innovació Educativa del Servei d’Educació de
l’Ajuntament de Terrassa una sobre CFGS i graus universitaris i
l’altra sobre CFGM i PFI





S’està començant a utilitzar per localitzar alguns alumnes



S’actualitza constantment a traves de les xarxes socials





Foto: Jornada CFGS

S’està utilitzant per tenir concentrada tota la informació,
s’utilitza poc, falta agafar l’hàbit

20/02/2018 Jornada de CF de Grau Superior i graus
Universitaris. En total han estat 48 sessions informatives (12
xerrades simultànies) on s’ha parlat de 71 estudis de grau i 40
cicles formatius de GS Participació de 68 ponents, 13 centres i
857 alumnes.
10/04/2018 Jornada de CF Grau Mitjà i PFI adreçades als
alumnes de 4t d’ESO.. 23 sessions informatives en les que s’ha
parlat de 30 cicles GM i 8 PFI. Participació de 36 ponents, 13
centres educatius i 654 alumnes

Foto: Jornada CFGM i PFI

18. Impulsar i difondre 2 Plans de Transició al Treball (PTT) Fusta i 
Promocionats a traves de les xarxes socials
Cuina adreçats a 30 alumnes que no van graduar l’ESO i un PFI
d’Arts Gràfiques a l’Escola d’Adults La Llar
19. Col·laborar amb el Servei de Joventut i de lleure en els projectes: 
Contacte amb la Marta Solano, tutora del programa per alumnat
- Projecte transversal “En trajecte”, per millorar l’ocupabilitat subjectiva
participant coincidint també amb el programa “Tutories
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dels joves que no s’han pogut matricular en estudis post-obligatoris
- I el projecte de Garantia Juvenil, per mantenir la col·laboració entre 
els diferents agents que treballen per la millora i optimització dels
recursos pels joves i oferir projecció externa.
- Mostra d’Ensenyament
20. Avaluar el programa Garantia Juvenil conjuntament amb l’àrea de 
Desenvolupament econòmic, industrial i ocupació
i entitats i
participants en el programa

d’Acompanyament”
Les tardes del dies 9, 16 i 23 d’Abril col.laborem amb el servei
de joventut a la Mostra per fer orientacions a joves i families
interessades
En procés

21. Participar en el projecte “La Maleta de les famílies: eines per 
Xerrades fetes:
l’acompanyament en la tria d’itinerari educatiu”, impulsat per la- 5/02 Ins Mont Perdut 30 participants
Diputació de Barcelona . La modalitat complerta s’adreça a 4 centres - 14/02 Ins Can Roca 22 participants
públics de Terrassa i a 7 municipis de la província i inclou: xerrada,
taller participatiu i tutories

Tallers amb famílies:
- 13/02 Ins Torre del Palau 8 participants
- 19/02 Ins Mont Perdut 5 participants
- 5/03 Ins Can roca 9 participants22

Foto: Xerrada amb famílies a l’Ins Mont Perdut

22. Oferir 2 xerrades “Orienta’t en família” per famílies d’alumnat
de secundària, a biblioteques municipals, ofertada a la Guia
d’activitats de pares i mares realitzades per la Diputació en el marc
de La maleta de les famílies



1/03 Biblioteca Districte II 7 participants

7. Facilitar la orientació al llarg i ample de la vida
ACTUACIONS 2018
SEGUIMENT
23. Identificar serveis, centres, i altres punts d’orientació (mapa 
Identificant les entitats, serveis, centres d’orientació externs
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orientació) a la ciutat de Terrassa amb el propòsit de col·laboració i
intercanvi d’informació, amb assessorament de la Diputació de
Barcelona com a “ciutat orientadora”
 1a Fase la identificació dels serveis i programes municipal
 2a Fase del programa amb la identificació d’entitats i recursos
de la ciutat



als municipals. Creació d’una graella per recollir informació
Disseny d’un curs de formació a mida a càrrec de la diputació
de Barcelona adreçat a les persones tècniques dels 9 serveis
municipals

27. Un cop identificada la situació dels diferents serveis d’orientació
de la ciutat, valorar les línies d’actuació que és poden dur a terme
per millorar la coordinació i el coneixement mutu.

8. Promocionar i difondre la formació professional
ACTUACIONS 2018
24.Actualitzar , editar i difondre els materials de difusió de l’oferta de
FP integrada en suport web i paper.

SEGUIMENT

Disseny, edició del llibret amb l’oferta de tota l’FP reglada
(inicial i per l’ocupació) 8.000 copies editades i repartides a 77
destinacions

Diari de Terrassa publica dossier sobre FP encartat el
28/4/2018. Entrevista al vice-president del Consell de l’FP Josep
Armengol. El Diari de terrassa edita 2.500 exemplars més i les
reparteix als centres educatius i equipaments.

En preparació filmina al Cinema Catalunya i falca de Radio
municipal.

Foto: Portada llibret

25.Col.laborar amb Foment en la difusió de l’oferta formativa a través
del portal web Portal d’Ocupabilitat i Formació a Terrassa,



Incentivar els centres educatius per la comunicació de
formacions. Difusió de l’acte de presentació del portal i facilitar la
informació del portal per fer la difusió a través dels webs dels
centres.

26. Realitzar de la 16a Jornada “A Terrassa, parlem de la Formació



FP Pendents de propostes de temes, ponents i experiències.
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Professional” com a espai anual de debat sobre la FP
27. Organitzar els Premis Nous professionals (13a edició) que 
23/2/2018 Es celebra la reunió del Grup Impulsor el dia. S’han
promouen l’esperit emprenedor, innovador i creatiu entre l’alumnat
enviat bases als centres educatius Mes informació
amb la col·laboració del Grup Impulsor format, pels agents 
20/04/2018 finalitza el termini per presentar els resums
econòmics, socials i educatius,
i el Servei d’Empresa i
executius dels projectes participants mitjançant la Seu electrònica
Emprenedoria i el Servei d’Educació, la Diputació i Generalitat de 
Properes dates programades
Catalunya
- 7/6/2018 Comissió avaluadora
- 12/6/2018 Jurat avaluador
- 20/6/2018 Acte de lliurament
28. Col·laborar amb la VI Mostra de Projectes Emprenedors de FP 
Dels 7 projectes presentats des dels Premis Nous
de Catalunya organitzada pel Departament d’Ensenyament de la
Professionals (els guanyadors de GM i GS), la VI Mostra
Generalitat aportant projectes guanyadors dels Premis Nous
d’Emprenedors de Catalunya selecciona un d’ells NE NUVIES
professionals
del Centre de formació creatiu i tècnic de Sabadell, el qual s’endu
el 3r premi al projecte amb la millor idea i el 3r premi al projecte
més viable.
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