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INFORME DE SEGUIMENT DEL PLA DE TREBALL DES DE LA DARRERA COMISSIÓ PERMANENT DEL 23/05/17 al 06/02/18

1. Millorar el funcionament intern i projecció externa del Consell
ACTUACIONS 2017
1. Gestió òrgans de Govern. Nou Reglament d’organització i
funcionament del Consell de l’FP de Terrassa, aprovat el nou
document.

SEGUIMENT DES DE C PERMANENT DE 23/05/17 AL 06/02/18
- 6/09/17 Publicació del nou reglament al Ple Municipal al BOP.
- 10/10/2017 Reunió Grup Estable: s’acorda una proposta de perfil de
vicepresident per aquest càrrec de nova creació i s’acorda un nou
format de llibret de difusió que integri la fp inicial i la formació per a
l’ocupació per famílies professionals.
- 6/11/17 reunió extraordinària del Grup Estable per debatre amb els
agents sobre les fonts, dades i indicadors per l’estudi d’adequació de
l’oferta d’FP i les necessitats del sistema productiu amb la
participació de la Fundació BCN Formació Professional i la
col·laboració de l’Observatori Econòmic i Social de l’Ajuntament de
Terrassa
- 21/11/12 reunió Comissió Permanent no convocada a causa dels
canvis polítics municipals
2. Informe anual 2017
En preparació
3. Mantenir la difusió a través del web i les xarxes socials:
 Facebook:
serjovedespresdeleso i Consell de la FP Terrassa
- Serjovedespreseso 225 posts, 9183 seguidors
- Instagram - Youtube
- Consell d’FP. 103 posts, 235 seguidors


Foto: Instagram fpterrassa

Instagram:
126 fotos i 118 seguidors

Foto: Facebook Consell FP
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2. Treballar en xarxa en el marc institucional català de la formació
professional
ACTUACIONS 2017
SEGUIMENT DES DE C PERMANENT DE 23/05/17 AL 06/02/18
4.Participar al Fòrum de ciutats amb Consells de la Formació - 6/7/2017 Reunió a Mataró amb la nova incorporació de Girona i
Sabadell a la taula de treball. El Fòrum ja integra 11 ciutats:
Professional de Catalunya
Barcelona, El Prat de Llobregat, Girona, Granollers, L’Hospitalet de
Llobregat, Lleida, Mataró, Rubí, Sabadell , Tarragona, i Terrassa.
- 17/10/17 Reunió a Girona, amb l’ordre del dia següent: la informació
de l’entrevista amb Sr Ficapal, revisió jurídica del sistema d’adhesió
dels nous Consells FP al Fòrum, proposta de coordinació mitjançant
una secretaria tècnica del Fòrum, i elaboració i seguiment del pla de
treball. Es decideix que Mataró serà la ciutat que farà la secretaria
tècnica del Fòrum i es crearan comissions. Terrassa assumeix la
redacció de l’actualització jurídica i addenda per incorporar legalment
els nous municipis al conveni.
- 25/01/18 Reunió a Sabadell per tancar conveni i Pla de Treball en
Foto: Reunió a Mataró
Foto: Reunió a Girona
què s’acorda prioritzar monogràfics tècnics sobre orientació .
5. Participar al Consell Universitari de Terrassa
Reunió el 25/09/17 amb el Servei d’Universitats per mantenir el
contacte i incorporar el servei al mapa d’orientació Terrassa Ciutat
Orientadora . El Plenari del Consell Universitari pendent de convocar
ALTRES ACTUACIONS: participació a la xarxa temàtica RECE ”Un - 10/10/17 Participació a la reunió de la xarxa a Lleida.
model d’Impuls de la formació professional des del món local “ (xarxa Temes tractats:
ciutats educadores)
 Presentació de diferents models d’acció, actuació o recurs
relacionats amb l’FP en el món local
 Pla de Treball L: definir possibles itineraris per potenciar l’FP,
i presentació de l’estructura del dossier resum
- 1/02/18 XXIII Trobada xarxa estatal RECE “Ciutats Educadores” a
Lleida. Participació a la taula rodona sobre la xarxa temàtica de FP
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3. Adequar la formació professional a les necessitats del sistema productiu
ACTUACIONS 2017
6. Debatre i acordar una anàlisi de dades del mercat de treball en
el marc dels òrgans de govern, o grup específic si s’escau, amb la
participació dels agents socials, educatius i econòmics del Consell i
entitats convidades específiques com ara l’Observatori Econòmic i
Social i de la Sostenibilitat de Terrassa,etc Cal partir dels estudis ja
existents com ara :
Informe sobre la inserció laboral de les persones titulades en Formació
Professional de les Cambres de Comerç i el Departament d’Ensenyament
Informe de conjuntura de la Cambra
Informes del mercat laboral de Cecot
Perfil de la ciutat de Terrassa de l’Observatori
Diagnosi de FP a Terrassa de la Diputació de Barcelona
dades sobre sectors en crisi que destrueixen ocupació que tenen els
sindicats
dades sobre sectors emergents que creen ocupació que tenen des de
Promoció econòmica de l’Ajuntament

Estudi “Diagnosi FP Terrassa 2017” que s’iniciarà el mes de maig
conduit per l’entitat Fundació BCN Formació Professional, i amb la
participació de tots els agents i amb taules de treball per anar
avançant i consensuant.

Foto: Reunió Estudi amb Fundació BCN Foto: Jornada Noves tendències

SEGUIMENT DES DE C PERMANENT DE 23/05/17 AL 06/02/18
Inici del procediment de contractació menor per l’estudi, la Fundació
BCN Fp (Consell FP Bcn) farà la seva execució.
- 1a fase: lliurat un primer esborrany preliminar el 31/12/2017 de
l’estudi quantitatiu en què s’analitza l’oferta formativa. Es realitza una
reunió tècnica el 30/10/2017 entre Consell, Fundació bcn fp i
Observatori Econòmic Social i Sostenbilitat de Terrassa.
- 2a fase: a partir de gener es planifica l’estudi qualitatiu que
finalitzarà el 30/9/2018 que inclou grups de discussió, entrevistes i
enquestes. 26/01/18 Reunió de Planificació interna de la fase
quantitativa amb la Sra. Anna Punyet
--------------------Aquest estudi es coordinarà a nivell tècnic per compartir metodologia
i evitar solapaments , evitar doblar esforços també dels agents i
optimitzar resultats amb l’estudi que està fent a nivell comarcal el
Pacte per la Reindustrialització del Vallès Occidental .
Assistència a :
- 18/07/17 reunió Mesa de formació pel treball del Vallès
Occidental
- 18/09/17 presentació pública de la Mesa de la formació
pel treball del Vallès Occidental
- 25/09/17 Participació a la jornada Noves tendències i
oportunitats en la formació pel treball
Convocatòria el 26/01/18 d’una reunió de coordinació dels diferents
estudis similars realitzats per municipis del Vallès Oc. amb: consells
de l’FP dels Ajuntaments de Terrassa, Sabadell i Rubí, Observatori
econòmic social de TRS, Consell Comarcal Vallès Oc. (Pacte
reindustrialitzacio i Observatori) com a entitats Fundació Bcn FP i
Eurecat.
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7. Debatre i acordar una anàlisi de l’oferta formativa en FP en el
marc dels òrgans de govern del Consell a partir dels resultats de
l’anàlisi de dades del mercat de treball, amb la participació dels tots
agents integrats en el Consell de l’FP i els centres que realitzen
formació per a l’ocupació.

4.Facilitar la formació en centres de treball i la formació dual
ACTUACIONS 2017
8.Mantenir el sistema de traspàs d’ofertes de Formació en Centres
de Treball entre les empreses i els centres d’ FP, de manera
coordinada amb Cecot i Cambra de Comerç de Terrassa que formen
part del Grup de treball FCT. Reactivar aquest grup de treball,
incloure la participació de les empreses en aquest taula de món
laboral-escola.

SEGUIMENT DES DE C PERMANENT DE 23/05/17 AL 06/02/18
- Es van rebre 40 sol·licituds de pràctiques per part de les empreses
a data juny’17.
- Pel curs 2017-18 s’han recollit les demandes d’empreses de
pràctiques per parts del centres educatius .
- Foment ha dissenyat el web Portal d’Ocupabilitat i Formació de
Terrassa. Aquesta web informa per un banda de l’oferta de formació
professional integrada de la ciutat, i per l’altra de les empreses
interessades en l’oferta de pràctiques en els centres formatius de
Terrassa. S’ha finançat des de Foment i des del Servei d’Educació.
Hi ha hagut 2 reunions de tècnics al desembre per debatre millores
tècniques (11 i 18 desembre).
- Grup de treball FCT el 24/1/2018 es van prendre decisions sobre
l’adaptació del protocol de FCT a la nova eina de difusió de
pràctiques del Portal . Aquest any s’enviarà una carta a les empreses
informant de les necessitats no cobertes de centres i la info del portal
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5. Promoure la mobilitat internacional
ACTUACIONS 2017
9 Mantenir les beques de l’Ajuntament per a la realització de
pràctiques a l’estranger per als graduats en cicles formatius de grau
Superior

SEGUIMENT DES DE C PERMANENT DE 23/05/17 AL 06/02/18
- 15/11/2017 termini de presentació per les beques
-22/11/17 tribunal de beques amb representant de centre públic i
privat per atorgar un màxim de 16 beques de 300€
- 12/12/2018 Lliurament de 12 beques de 400€ cada una. Notificació






De l’Institut Montserrat Roig: - Enric Salvador, Sara Tatiana Angulo
, Arnau Domenech , Núria Liarte , Anna Serra , Laura Cabrera ,
Ilias Meziani
De l’Institut Santa Eulàlia: Mónica Lorenzo , Raquel Gálvez,
Helena Roma
Escola Municipal d’Art: Maria Granell
De l’Institut Nicolau Copèrnic : Daniel Contreras

Foto: Reunió de grup amb les persones premiades

11.Coordinar el Consorci Erasmus+ de centres de formació Beques Erasmus+ concedides directament als centres educatius que
professional de cicles de Grau Mitjà i Grau Superior a Terrassa han presentat projectes: CFGS : 23, CFGM : 9
aprovat per la Comissió Europea
12 Oferir als centres de formació de FP que participen al Consorci el
taller “Mou-te per Europa” per sensibilitzar i motivar l’alumnat
(només centres novells en mobilitat)
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13. En el marc de la col·laboració Consell de l’FP i Cambra de - 19/10/2017 Taller formatiu impartit per la Cambra d’eines de gestió
Terrassa, Taller formatiu i helpdesk de consultes sobre la als centres educatius per gestionar les beques Erasmus+.
presentació de projectes de mobilitat
Participació de 15 persones i de 8 centres educatius

Foto: Taller formatiu a la Cambra

14. Donar suport i incentivar a tots els centres d’FP que estiguin en Recordatori als centres del suport de La Cambra : helpdesk procés de demanar i gestionar projectes europeus, i seguiment 20/06/2017 Participació a la sessió del projecte “Mobilitat i FP:
durant aquest procés
millorant les oportunitats de treball” a la Fundació Catalunya Europa
el Resum
- 27/11/2017 Assistència a les conclusions de l’nforme FP i mobilitat:
millorant les oportunitats de treball
- Enviament d’invitacions a seminaris on-line (webinar)
 Monitoring your ERASMUS mobility per European Knowledge
Centre for Mobility
 Ajuda a la sol.licitud de projectes KA102 convocatòria 2018.
Formulari de Sol.licitud, part narrativa i pressupostària per
SEPIE
- Compartir la newsletter del projecte Eukcem i d’altres informacions
d’interès.
Foto: Sessió Mobilitat i FP:millorant oportunitats de treball
15 Difondre els resultats de la mobilitat a través de vídeos de Els centres educatius són els encarregats de la disseminació de
l’alumnat beneficiari de la beca Erasmus+ del Consorci
l’experiència

INFORME DE SEGUIMENT DEL PLA DE TREBALL DES DE LA DARRERA COMISSIÓ PERMANENT DEL 23/05/17 al 06/02/18

6

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

6. Fomentar la continuïtat formativa i la inserció sociolaboral del
jovent
ACTUACIONS 2017
16. Continuar el projecte transversal Tutoria d’acompanyament en
les transicions d’adolescents: “Ser jove després de l’ESO” impulsat
pels serveis municipals d’Educació, Ocupació, Serveis socials i
Joventut per acompanyar 500 joves de 6 instituts

Foto: Participació a la Jornada

SEGUIMENT DES DE C PERMANENT DE 23/05/17 AL 06/02/18
- Activitats de coneixença dels serveis municipals per l’alumnat dels
6 centres que participen en el programa (Ins Blanxart, Ins Santa
Eulàlia, Ins Can Jofresa, Ins Nicolau Copèrnic, Ins Cavall Bernat i Ins
Ègara)
Tancament del seguiment de 439 alumnes de la promoció 2015-2016
Inici de l’any de seguiment individualitzat de 444 alumnes de la
promoció de 2016-2017
Reunions de coordinació (3 anuals als 6 instituts)
- 4/07/17 Participació a la
V Jornada d’equips de centre
d’orientació educativa Model competencial orientador, on es va
explicar el programa link
- Activació de l’Espai Col·laboratiu al web de l’Ajuntament per la millor
coordinació de les tècniques municipals.
- 29/11/17 Entrevista el amb Sandra Vicente pel Bloc i Diari
d’Educació per presentar el projecte de Ser jove després de l’ESO:
Tutoria d’Acompanyament.
- El 9/01/18 surt la publicació a la web del Diari d’Educació i se’n fa
difusió a les nostres xarxes ‘Ser Jove després de l’ESO’, un
programa de tutoria integral a Terrassa per a combatre
l’abandonament escolar

17. Actualitzar i divulgar el mapa de recursos formatius, laborals i
de lleure per a joves de 16-18 anys
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18. 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
19. Impulsar i difondre 2 Plans de Transició al Treball (PTT Fusta i Continuïtat dels programes amb el 100% de les places ocupades.
Cuina) adreçats a 30 alumnes que no van graduar l’ESO i un PFI
d’Arts Gràfiques a l’Escola d’Adults La Llar
20. Col·laborar amb el Servei de Joventut i de lleure en els projectes:
- Projecte transversal “En trajecte”, per millorar l’ocupabilitat
subjectiva dels joves que no s’han pogut matricular en estudis postobligatoris
- 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.

- 11/10/17 Reunió amb Joventut per l’actualització del projecte
Garantia Juvenil

Foto: Reunió Joventut
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21. Participar en el projecte “La Maleta de les famílies: eines per - 17/10/2017 Reunió el amb la persona responsable de Diputació, de
l’acompanyament en la tria d’itinerari educatiu”, impulsat per la l’empresa Nusos i 4 centres.
Els centres que participen en aquesta nova convocatòria són els
Diputació de Barcelona .
instituts de Can Roca, Terrassa, Torre del Palau i Mont Perdut.
La modalitat complerta s’adreça a 4 centres públics de Terrassa i a
9 municipis de la província i inclou: xerrada, taller participatiu i
tutories individualitzades.

Foto; Reunió de La Maleta

22. Impulsar la participació dels 12 centres d’educació secundària Des dels Consell de l’FP es tornar a oferir dues xerrades dins de la
públics a les xerrades “Orienta’t en família” per famílies d’alumnat guia d’activitats per a mares i pares de Promoció Educativa de
de 3-4rt d’ESO, batxillerat o cicles formatius que ofereix la Diputació l’Ajuntament de Terrassa.
de Barcelona en el marc de La maleta de les famílies .
 INS Terrassa 20-12-2017
 INS Torre del Palau 16-01-2018
 INS Mont Perdut 05-02-2018
 INS Can Roca 14-02-2018
 Biblioteca Districte 5: 01-02-2018
 Biblioteca Districte 2 : 01-03-2018
Foto; Xerrada de La Maleta a l’Ins Torre del Palau

23. Seguiment del Grup de treball “Garantia Juvenil a Terrassa” La Garantia Juvenil segueix funcionant des de l’Oficina Impulsora a
impulsat per la Comissió permanent per tal de conèixer els recursos i la Casa Baumann s’ofereixen per explicar els recursos, l’oferta
que els diferents agents col·laborem en l’optimització de la difusió. Cal formativa i novetats a les entitats o grups interessats.
fer arribar aquest recursos als joves i donar projecció externa a la
garantia Juvenil.
24. Valorar les necessitats de les famílies en relació al suport
orientatiu que pugui ser del seu interès en relació a la transició a la
vida formativa/laboral dels seus fills.
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7. Facilitar la orientació al llarg i ample de la vida
ACTUACIONS 2017
SEGUIMENT DES DE C PERMANENT DE 23/05/17 AL 06/02/18
25. Identificar serveis, centres, i altres punts d’orientació a la ciutat Identificació i recollida de tota la informació dels diferents serveis de
de Terrassa amb el propòsit de col·laboració i intercanvi d’informació. l’Ajuntament amb orientació: Educació, SS.SS, Joventut, Foment,
Emprenedoria, Polítiques de Gènere, EAIA i Universitats.
26. Desenvolupar un mapa d’orientació on estiguin representades 1a fase del seguiment de la Diputació a través de l’empresa Nusos
totes les entitats que realitzen aquest tipus de serveis i accions.
per identificació i recollida d’informació dels diferents serveis de
l’Ajuntament, 3 sessions:
- 5/07/17 1a sessió interna del servei d’Educació amb 10 assistents
- 12/07/17 2a sessió amb diferents serveis municipals amb 15
assistents
- 13/09/17 3a sessió amb 17 assistents
Finalitzada la 1a fase es convoquen dues reunions.
- 16/11/17 sessió de retorn de la feina realitzada fins ara amb la
tècnica d’educació de la Diputació (Anna Alòs).
- 30/11/17 sessió amb tots els serveis municipals que formen part
del mapeig per fer traspàs i retorn de la 1a fase. Participació de 7
serveis municipals i 12 tècniques. Es realitza el retorn del treball fet
en les sessions anteriors tot repassant el quadre de recursos
municipals. Acabada la 1a fase s’emplaça a iniciar la recerca dels
recursos i entitats externs.
- 9/11/17 Assistència a la Jornada Recursos per a processos
Foto: 2a sessió
Foto: 3a sessió
d’orientació personalitzada a Barcelona.
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
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ACTUACIONS 2017
SEGUIMENT DES DE C PERMANENT DE 23/05/17 AL 06/02/18
28..Actualitzar , editar i difondre els materials de difusió de l’oferta de
FP integrada en suport web, paper i mòbil
Disseny, edició i distribució d’un díptic amb l’oferta FP reglada (PFI i
CF) a l’abril-maig 2017
- Desplegables : 7.500 unitats fets arribar als centres formatius
d’ESO, batxillerat, CF i PFI, centres cívics, biblioteques,
serveis municipals, i altres entitats i agents del Consell FP.
- Pòsters: 450 unitats
- Postals: 4.000 unitats
Al novembre 2017 disseny, edició i distribució d’un llibret amb l’oferta
integrada per primera vegada unificant la difusió de la FO i la de la
FP inicial. Es van repartir un total de 14.000 unitats, 5.0000 dels
quals van ser encartats amb el Diari de Terrassa el 2/12/2017 i la
resta distribuïts per centres de FP, escoles adults, centres cívics,
biblioteques,serveis municipals,etc.
Foto: Fulletó Previsió Formacions FP integrada
29. Aplicar millores l’aplicació “guiafpTRS”
Actualització periòdica
30. Realitzar de la 15a Jornada “A Terrassa, parlem de la - 7/09/17 Jornada sobre la Formació Dual amb la participació de 142
Formació Professional” com a espai anual de debat sobre la FP
assistents de 181 persones inscrites. El perfil dels assistents son: 55
docents, 46 d’administració, 25 d’entitats i 15 d’empresa. Com a
novetat es fa una activitat de Networking on s’inscriuen 22 empreses
i hi participen la meitat, 11 empreses

Foto: Taula Pimes: Qualitat i valor FP Dual

Foto: Taula: Visions FP Dual
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31. Organitzar els Premis Nous professionals (12a edició) que -20/06/17 Lliurament dels Premis, a la sala d’actes de l'ESEIAAT UPC
promouen l’esperit emprenedor, innovador i creatiu entre l’alumnat - TR1 Edifici Històric.
- Presentació de 95 projectes. De 12 municipis de la província
amb la col·laboració del Grup Impulsor format, pels agents
de Barcelona, i de 23 centres educatius de FP.
econòmics, socials i educatius,
i el Servei d’Empresa i
- Categoria A: Projecte d’empresa de Cicles formatius de grau
Emprenedoria i el Servei d’Educació de l’Ajuntament, la Diputació de
superior, 42 projectes, 13 finalistes.
Barcelona i Generalitat de Catalunya
- Categoria B: Projecte d’empresa de Cicles formatius de grau
mitjà, 27 projectes, 6 finalistes.
- Categoria C: Projecte de Creativitat artística, 7 projectes, 3
finalistes.
- Categoria D: Projecte de Programa de Formació i Inserció
(PFI o FP Bàsica) 19 projectes, 5 finalistes.
- Es lliuren 11 premis que corresponen a 7 treballs guanyadors,
més 4 accèssits que concedeix el jurat.

Foto: Participants a l’entrega de premis Nous Professionals

32. Col·laborar amb la Mostra de Projectes Emprenedors de FP Els guanyadors i accèssits dels Premis Nous Professionals de Grau
de Catalunya organitzada pel Departament d’Ensenyament de la mitjà i grau superior( categories A i B) els hem presentat a la VI
Generalitat aportant projectes guanyadors dels Premis Nous Mostra de Projectes Emprenedors de Catalunya 2018.
professionals

INFORME DE SEGUIMENT DEL PLA DE TREBALL DES DE LA DARRERA COMISSIÓ PERMANENT DEL 23/05/17 al 06/02/18
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