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INFORME DE SEGUIMENT DEL PLA DE TREBALL DES DE LA DARRERA REUNIÓ PERMANENT DEL 13/11/18 AL 05/02/19

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

SEGUIMENT
 Grup Estable 16/01/2019
 Plenari previst pel 6/3/2019 :
 Aprovació informe anual 2018 i pla treball 2019
 Presentació de la situació del desplegament de la llei de
formació i qualificació professional a càrrec del president del
Consell Català de formació professional
 Presentació de l’estudi “adequació de l’oferta formativa a les
necessitats del sistema productiu a Terrassa”

Foto: Reunió grup Estable 16/01/2019

2. Informe anual 2018

En elaboració

3. Mantenir la difusió a través del web i les xarxes socials:
Facebook, Instagram i Youtube





Facebook del Consell 49 posts. 313 seguidors
Facebook Jove 21 posts 121 seguidors
Instagram 30 posts 187 seguidors

4. Divulgació d’informació a través d’un butlletí electrònic





1 e-butlletí: Nou llibret Previsió Formacions FP per a l’Ocupació
Subscriptors: 269 personal ajuntament / 1420 personal extern
Obertures: 23% ajuntament / 50% p. extern

Foto: Encapçalament e-butlletí
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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

6. Participar al Consell Universitari de Terrassa

SEGUIMENT

19/2/2018 Reunió del Fòrum a Barcelona. Temes: bones pràctiques
sobre estudis de l’adequació de l’oferta formativa segons necessitats del
sistema productiu.

2a reunió amb el Consell Català de la Formació Professional 8/1/2019

Març prevista jornada Consell Català Formació Professional :
presentació guia de creació de consells locals i bones pràctiques.
18/12/18 participació al Plenari

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 FP lliura l’informe final i està pendent de corregir
a les necessitats del sistema productiu a Terrassa” encarregat a
esmenes.
la Fundació BCN Formació Professional, i amb la participació de 
9/01/2019 Reunió amb l’Observatori de Terrassa de les esmenes fetes
tots els agents i amb taules de treball per anar avançant i
i valoracions. Pendent de fer una valoració tècnica amb prospectors
consensuant.
d’empresa.
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)



14/11/2018 Participem a la reunió de la Mesa de la formació pel treball
amb 3 ajuntaments i consell comarcal on es decideixen els àmbits de la
industria que sortiran al “Catàleg de les vocacions industrials prioritàries al
Vallès Occidental”. Hem col.laborat facilitant contactes per les taules de
validació de l’àmbit tèxtil i químic que ha realitzat Eurecat al gener.
S’estan realitzant els tallers “gaudeix la industria que no embruta”.
13/11/2018 Reunió del Grup de treball de la XODEL on assisteix per
part de l’Ajuntament de Terrassa el servei d’Estudis i Observatori de la
ciutat amb altres observatoris, així com Fundació BCN FP i SOC . Estan
treballant una taula d’equivalències entre ocupacions i especialitats
formatives.
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4.Facilitar la formació en centres de treball i la formació dual
ACTUACIONS 2018
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

SEGUIMENT
Seguim amb la difusió del portal a tots els interessats en acollir alumnes en
practiques i que es posen en contacte amb el nostre servei. Donem
assessorament telefònic sobre el funcionament del portal d’ocupabilitat i
pràctiques.

Foto: Portal TreballTerrassa

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

Aquest any no s’ha fet la tramesa de necessitats de llocs de pràctiques i crida
d’empreses tot i així encara van arribant demandes i seguim fem de pont amb
els coordinadors de cicles formatius dels centres d’FP de Terrassa.), donant
la informació de la formació existent i quina és la més adequada pel perfil
que busquen.

5. Promoure la mobilitat internacional
ACTUACIONS 2018
11. Mantenir les beques Ajuntament de complement a les beques
Erasmus+ per a la realització de pràctiques a l’estranger per als
graduats en cicles formatius de grau superior

12. Dinamitzar el Grup de Treball de mobilitat internacional per
treballar conjuntament la sensibilització i els projectes europeus

SEGUIMENT
 19/1/2019 es fa l’acte de lliurament de les 15 beques lliurades, de 17
sol.licitades, 2 fora de termini. L’import ha estat un valor fixe de 150€ i
un de variable en funció de la renda.
 Les bases 2019 estan elaborades pendents d’aprovació al Ple de
febrer. Les dates de sol·licitud seran del 17/06/2019 al 5/07/2019.
16/11/18 Reunió del grup de treball amb el següent contingut: resultats de les
beques, modificació de les bases 2019 i seguiment dels centres que
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compartits. Donar suport i incentivar a tots els centres d’FP que
estiguin en procés de demanar i gestionar projectes europeus

presenten mobilitats al Erasmus+. Les companyes de la Vibria, des del Servei
de Joventut, presenten el programa Mobilicat

Foto: Reunió del Grup de Treball de Mobilitat

6. Fomentar la continuïtat formativa i la inserció sociolaboral del jovent
ACTUACIONS 2018
SEGUIMENT
13. Continuar el projecte transversal Tutoria d’acompanyament en Reunions de seguiment del Programa del 1r trimestre als centres educatius
les transicions d’adolescents: “Ser jove després de l’ESO ” impulsat
 22/01/2019 Ins Insvestigador Blanxart i Ins Can Jofresa
pels serveis municipals d’Educació, Ocupació, Serveis socials i
 30/01/2019 Ins Santa Eulàlia i Ins Cavall Bernat
Joventut per acompanyar 500 joves de 6 instituts.
 06/02/2019 Ins Nicolau Copernic
 19/02/2019 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.

Es continua utilitzant el recurs per compartir la informació.
És una bona eina per poder fer un seguiment mes acurat i directe per tenir els
telèfons del propi alumnat i perquè és un canal mes atractiu, fàcil i pràctic
amb l’alumnat.
Tant bon punt ens arriba informació de recursos en al servei, es fa difusió a
totes les nostre xarxes socials i als tutors i tutores d’acompanyament del
projecte, i orientadors i orientadores municipals i externes (Xarxa Orientació
Terrassa Orienta)

17. Col·laborar en la realització de les dues Jornades d’orientació de
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cicles formatius i PFI’s “I després, què?” organitzat per l’àrea de

25/02/19 Jornada orientació estudis superiors.
Promoció i Innovació Educativa del Servei d’Educació de

01/04/19 Jornada de Cicles Formatius de GM i PFI
l’Ajuntament de Terrassa una sobre CFGS i graus universitaris i
l’altra sobre CFGM i PFI
18. Impulsar i difondre 2 Plans de Transició al Treball (PTT) Fusta Continuïtat dels programes:
i Cuina adreçats a 30 alumnes que no van graduar l’ESO i un PFI 15 alumnes PTT auxiliar Cuina
d’Arts Gràfiques a l’Escola d’Adults La Llar
15 alumnes FTT auxiliar Fusteria
15 alumnes PFI Auxiliar Arts Gràfiques
19. Col·laborar amb el Servei de Joventut i de lleure en els
projectes:

Es dona a conèixer el programa Garantia Juvenil a joves que han
- Projecte transversal “En trajecte”, per millorar l’ocupabilitat
abandonat els seus estudis com un recurs per poder-se apuntar en alguna
subjectiva dels joves que no s’han pogut matricular en estudis postde les formacions que ofereixen. Se’ls deriva cap al Servei de Joventut o
obligatoris (de febrer a juny)
Foment.
- I el projecte de Garantia Juvenil, per mantenir la col·laboració 
Hem promocionat el programa “En Trajecte” per alumnes que han
entre els diferents agents que treballen per la millora i optimització
abandonat els estudis.
dels recursos pels joves i oferir projecció externa.

La Mostra d’Ensenyament serà de l’1/04 al 30/04, hi participem donant
- Mostra d’Ensenyament
suport els dimarts a la tarda.
20. Avaluar el programa Garantia Juvenil conjuntament amb l’àrea Resposta conjunta realitzada entre els serveis d’Educació i Consell FP,
de Desenvolupament econòmic, industrial i ocupació i entitats i Ocupació i Joventut de l’Ajuntament.
participants en el programa
21. Participar en el projecte “La Maleta de les famílies: eines per 
22/11/2018 reunió a Terrassa amb la Diputació i centres participants
l’acompanyament en la tria d’itinerari educatiu”, impulsat per la 
16/01/19 Institut Terrassa. Amb la participació de 25 dones i 16 homes.
Diputació de Barcelona . La modalitat complerta s’adreça a 4 
23/01/19 Institut Torre del Palau. Amb la participació de 35 dones i 8
centres públics de Terrassa i a 7 municipis de la província i inclou:
homes
xerrada, taller participatiu i tutories

28/01/2019 Institut Mont Perdut. Amb la participació de 48 dones i 12
homes

Foto: Institu Mont Perdut
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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

21/01/19 Xerrada a la Biblioteca Districte 6 . Amb l’assistència de 6
dones i 2 homes participants

Següent xerrada
- Biblioteca Districte 3 (Can Palet) 26/02/19 a les 18h


7. Facilitar la orientació al llarg i ample de la vida
ACTUACIONS 2018
SEGUIMENT
23. Identificar serveis, centres, i altres punts d’orientació (mapa  30/11/18 2a sessió Xarxa Terrassa Orienta. Presentació dels recursos
orientació) a la ciutat de Terrassa amb el propòsit de col·laboració i
d’orientació dels 9 serveis municipals. Hi participen: 16 p. serveis
intercanvi d’informació, amb assessorament de la Diputació de
municipals / 11 p. de centres educatius / 8 p. d’entitats i administració
Barcelona com a “ciutat orientadora”
pública


1a Fase la identificació dels serveis i programes municipal



2a Fase del programa amb la identificació d’entitats i recursos de la ciutat

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.







Foto: 1a reunió grup de treball Terrassa Orienta

30/1/2019 coordinació amb el projecte d’orientació a secundària de càrrec
de Miquel Solé de la Fundació Bertelsmann
31/01/19. 1a reunió del Grup de treball Terrassa Orienta per treballar el
document Acord Terrassa Orienta. Hi participen 6p. de serveis municipals,
2p. de centres educatius i 3p. d’entitats i administració pública.
28/02/2019 convocada la 3a trobada de la Xarxa Terrassa Orienta amb la
presentació de les entitats i administració pública.
31/3/2019 prevista la 2a reunió del Grup de treball Terrassa Orienta
2/5/2019 prevista la 4a trobada de la xarxa Terrassa Orienta amb la
presentació de les bones pràctiques d’orientació de centres educatius.
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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

Nou llibret 8.000 fulletons de FP inicial i per a l’ocupació (edició
desembre) enviat la primera setmana de desembre als diferents centres
formació professional inicial i ocupacional de la ciutat, serveis municipals,
centre cívics, biblioteques, agents del consell de l’FP, entitats patronals i
sindicals,...

Foto: Portada nou fulletó

25.Col.laborar amb Foment en la difusió de l’oferta formativa a través
del portal web Portal d’Ocupabilitat i Formació a Terrassa,
26. Realitzar de la 16a Jornada
“A Terrassa, parlem de la
Formació Professional” com a espai anual de debat sobre la FP
27. Organitzar els Premis Nous professionals (13a edició) que
promouen l’esperit emprenedor, innovador i creatiu entre l’alumnat
amb la col·laboració del Grup Impulsor format, pels agents
econòmics, socials i educatius,
i el Servei d’Empresa i
Emprenedoria i el Servei d’Educació, la Diputació i Generalitat de
Catalunya

Setembre 2019







6/11/18 Reunió grup Impulsor on es consensuen novetats i es revisen les
bases del concurs abans de ser aprovades pel Ple Municipal
3/12/18 Reunió amb agents d’FO per possible impuls
09/01/19 Reunió extraordinària per decidir la participació del l’alumnat de
Formació Ocupacional
Bases definitives: divendres 11 de gener. Van passar per Comissió
tècnica i pel Ple Municipal del 31 de gener per ser aprovades.
Difusió: La setmana del 14 de gener comença la difusió als diferents
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centres educatius d’FP inicial i centres formatius d’FO (província de
Barcelona, exceptuant la ciutat de Barcelona)
La novetat 2019 és la incorporació de categories temàtiques: economia
circular, viabilitat empresarial, innovació , projecte interdisciplinar i economia
social i cooperativa amb nous patrocinadors:3 empreses, Departament de
Territori i Sosteniblitat de la Generalitat i Diputació de Barcelona.
28. Col·laborar amb la Mostra de Projectes Emprenedors de FP de
Catalunya organitzada pel Departament d’Educació de la Generalitat
aportant els projectes guanyadors dels Premis Nous Professionals.

S’han presentat 6 projectes guanyadors de les categories de grau mitjà i
superior dels Premis Nous Professionals (13a edició 2018). Pendent de saber
si són escollits finalistes per l’acte de lliurament de guardons el maig de 2019.
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