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1. Millorar continuadament el funcionament intern i projecció externa del Consell

2. Treballar en xarxa en el marc institucional català de la formació professional

INFORME SEGUIMENT   CONSELL FORMACIÓ PROFESSIONAL  

Actuacions realitzades en el període del 10/11/20 al 21/04/21 pel Servei de Formació i
Orientació Professional segons  les línies de treball del Consell de l'FP de Terrassa

3. Adequar la formació professional a les necessitats del sistema productiu

4. Facilitar la formació en centres de treball  i la formació dual

COMISSIÓ PERMANENT PERÍODE DEL 10/11/20 al 21/04/21)

Òrgans de govern 

- 10/11/20 Permanent  (Virtual)
-  16/2/21 Grup estable  (Virtual)
-  18/05/21 Plenari (Virtual)

 

 Xarxes Socials    Posts       Seguidors

FACE Joves              10                140
FACE Consell          50                419
TWITTER RT/T       47/28            148   
 INSTAGRAM            31               438

e-butlletins 

- 15è butlleti
- Fira presentació
- Fira continguts
- Fira resultats / La Maleta de les
Famílies

 Fòrum de ciutats amb Consell FP
-24 de febrer-reunió virtual:
Jornada amb Consell Català FP, Pla de
Treball i  Comissió d'admissions.

Agregar un subtítulo

Novetats formacions 21-22
-CFGS Energies renovables, a l'INS S. Eulàlia.
- Disseny d'Aplicacions Multiplataformes amb
perfil d'oci digital i videojocs,  Vedruna Vall
- Disseny d’elements per a l’espectacle, perfil
d'Entertainment Arts, a l'Escola M. d'Art i
Disseny
- Guia en el medi natural i de temps de lleure.
Nou format LOE (2.000 hores)

Agregar un subtítuloPla de Xoc per la reactivació
socioeconòmica del Vallès Occ.
(Consell Comarcal) 

-Participació al Curs de l'itinerari
d'especialització docent on-line 
- Difusió Guia per a l’accés a la
formació on-line (Xerrada Fira) 
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- Conveni per FP Dual Ajuntament
amb l'Ins Montserrat Roig. Conveni
signat i 3 acords individuals per 3
alumnes a les escoles bressol de
novembre 20 a juny 21. 

 Difusió del protocol FCT 
Febrer. Inici del protocol per cercar
necessitats  de centres formatius i
empreses.
-Cicles i PFI amb necessitats          49
-Empreses possible acolliment      84          
- Conveni/acord                               12
-Cerques pràctiques                     637         
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5. Promoure la mobilitat internacional

6. Fomentar la continuïtat formativa i la inserció sociolaboral del jovent

7. Facilitar la orientació al llarg i ample de la vida

8. Promocionar i difondre  la formació professional

COMISSIÓ PERMANENT PERÍODE DEL  10/11/20 al 21/04/21)

Xerrades a la Fira sobre mobilitat
en temps de Covid 

- Erasmus per persones
emprenedores (Cambra) 
- Mobilitat internacional en el
context actual (Carles Peiró) 
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Tutories d'Acompanyament
 - Continuïtat del programa  en els sis
instituts implementats.
- 2a reunió de seguiment amb cada
grup de treball (febrer)
- Tutories  2a trimestre de curs.
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Xarxa Terrassa-Orienta

 Sessió  22/1/2021 amb 70 assistents

Ordre del dia: 
- Opcions formatives joves i adults
(TreballTerrassa i recursos Taula
Capacitats diverses)
- Beques Impulsa
- Fira TTF 2021

”
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- Celebració dies: 22, 23 i 24 març
- Majoria de continguts penjats
- Valoració Fira 
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 -Grup Impulsor, reunit el 19 de
novembre'20 i el 23 de febrer'21.
-15a Edició, en format híbrid
-Obert el tràmit de sol·licituds des de
l'1 d'abril
-Grups d'experts avaluadors i jurat.
-Patrocinadors, baixes i altes.

 Difusió Formació Professional 
Portal TreballTerrass

La Maleta de les Famílies

La mateixa xerrada es farà en
format virtual. Hi poden participar
tots els centres de Terrassa
-Dates: 19, 20, 21 27 d'Abril i 3 de
Maig 

Mostra  projectes Emprenedors
-Impulsfp, edició 2021.
-Quatre projectes presentats ,
guanyadors de l'última edició.
-A l'espera de saber si son finalistes.

  Entitats/centres                      37  
Cerques orientació              195
Cerques formació           34.813

N       Cerques ofertes feina     26.298

 

PTT 
 -  Continuitat del PTT hosteleria i fusta.
Estudi dels canvis d'ubicació i
reconversió dels convenis amb
empreses a personal docent propi del
Dep Educació. 

Beca Impulsa
 -  difusió feta entre direccions i secundària i
orientadors/es Terrassa Orienta. 
- 40 sol.licituds rebudes fins a 31/1/2020
- en procés de baremació i selecció
- crida oberta de voluntariat de mentors/es

Inici del Projecte DIGIS Cambra
Terrassa amb participació de Consell
com a soci:
- pla d'estudis de pilotatge i
programació de drons
- reconeixement d'aquesta formació
- plataforma digital per
professorat,etc. 

 

 -Anunci preinscripcions FP  Dossier DdT
-Filmina Cinema Catalunya
-Falca difusió FP a la Radio Municipal

Campanya FP 
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