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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  

Infografia linees de treball Servei FP (Objectius de cada linea de treball)

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 02/07/20 al 10/11/2020

- 01/07 Reunió Comissió
Permanent  (Teams)
Acta
- 07/10  Reunió Grup Estable
(Teams)

 Xarxes Socials    Posts       Seguidors

FACE Joves                 17             139
FACE Consell             30              394
TWITTER RT/T                              130     
INSTAGRAM               29              351

- 30/09 Reunió Fòrum de ciutats amb
Consell de FP. convocada pel Consell
FP Barcelona com a secretaria tècnica. 
Detecció de diversitat de situacions
per impacte de la covid19 i
virtualització de la majoria de consells
de FP. Coincidència en increment de
matricula en FP i manca de places. 

Agregar un subtítulo- 

- Novetats oferta formativa

Al web Servei FP les novetats
d'aquest curs en cicles.  
Al portal TreballTerrassa
actualització permanent de tota
l'oferta integrada

Agregar un subtítulo- 17/07  Grup de treball de la mesura de
formació pel treball Pacte per la
Reindustrialització del Vallès Occ.amb  
Actuacions prioritzades:
-curs docència online per formadors FO
difós que inicia el 9/11/2020 amb places
cobertes
-Reduir l’escletxa digital (competències
digitals per l’alumnat)

Agregar un subtítulo
-- Conveni signat amb INS
Montserrat Roig  per FP Dual    en
Escoles Bressol municipals. Inici de
3 alumnes  el 2/11/2020 fins a
30/06/2021 NOVETAT 2020

Secció  de pràctiques en centres de
treball (FCT)
- Dirigim les empreses al Portal web
TreballTerrassa per poder trobar el
cicle i l’alunnat més adient.

Num empreses\petició pràct           5
Num cerques empresa\ pract    629  

Consell Català FP 
Recollida de propostes per la Guia de
bones pràctiques de prospecció de
necessitats de formació i qualificació
professionals i un model d'informe
encarregat la Fundació BCN FP. 

Consell Català FP
Participació en enquesta i jornades de
bones pràctiques per organització
fires d'orientació segons model "fira
FPCAT"  de treball en xarxa encarregat
a la Fundació Ferrer i Guàrdia que
recull el Document de Bases de
l’Estratègia Catalana de Formació i
Qualificació Professionals 2020-2030 

https://www.facebook.com/consellfp/
https://www.instagram.com/fpterrassa/
https://twitter.com/consellfptrs
https://www.terrassa.cat/fp
https://www.terrassa.cat/documents/12006/135990/Infografia+servei+FP+pdf/5aea20bd-bbb3-4d17-b077-717c1527f948
https://docs.google.com/document/d/1H9aBfFMtSUt26VRrTLuaizZTiBcxFVoT/edit
https://www.facebook.com/fpterrassa/
https://www.facebook.com/fpterrassa/
https://www.facebook.com/consellfp/
https://www.facebook.com/consellfp/
https://twitter.com/consellfptrs
https://www.instagram.com/fpterrassa/
https://www.instagram.com/fpterrassa/
https://www.terrassa.cat/oferta-fp-terrassa
https://treballterrassa.cat/#ofertaformativa
http://www.ccvoc.cat/actualitat/agenda/2020/11/09/accio-formativa-formacio-de-formadors-en-fp-ocupacional-per-a-la-docencia-online
https://treballterrassa.cat/
https://treballterrassa.cat/
http://consellfp.gencat.cat/ca/arees-actuacio/estrategia-fqp/


INFORME SEGUIMENT   CONSELL FORMACIÓ PROFESSIONAL  

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 02/07/20 al 10/11/2020

- Bases beques complement
Erasmus GS modificades pendent
aprovació Ple. S’havien de
concedir 15 beques d'estudi  amb
una dotació pressupostària de
8.300€ (increment de 3.500€
respecte 2019)

Agregar un subtítulo Agregar un subtítulo- Recull de dades de la situació actual
de la mobilitat, mitjançant enquesta
en linia realitzada als centres que fan
mobilitat.

Tutories d'Acompanyament
- Continuïtat del programa telemàticament. 
- Reunions de  tancaments promoció 2018-
19 i assignació d’alumnat promoció 2019-20
(juny) i les d’inici de curs ( setembre)
- Detecció de manca de places de cicle
mitjà  i PFI a la ciutat.

Agregar un subtítuloPTT i PFI L Llar
 - Finalització telemàtica del curs del
PTT Terrassa i PFI municipal. Inici del
curs 2020-21 de forma presencial el
dia 15 de setembre, amb totes les
places cobertes.Reconversió a
sistema hibrid segons pautes
Educació. 

Xarxa Terrassa-Orienta
- Tramesa periodica de recursos
formatius 

Agregar un subtítulo Agregar un subtítuloFira Terrassa Tria Futur 
 - Sol•licitud de les xerrades i POP’s a
la Diputació de Barcelona necessaris  
per l’edició 2021 
- pendent engegar preparatius 2a
edició per 2021 

Agregar un subtítulo Agregar un subtítuloPremis Nous Professionals PNP
 
- Edició 2020 cancelada pel covid19
- Posada en marxa de l'edició 2021
- Reunió prevista  del  Grup Impulsor
a finals mes de novembre

 Difusió Formació Professional 
Al portal TreballTerrassa

Ajuda a FP Fundació Impulsa
NOVETAT 2020
Signatura conveni entre Ajuntament i
Fundació Impulsa . Suport de l'Aj en
la difusió del programa. 
-Reunió de presentació amb
direccions centres secundària
29/10/2020
- Reunió amb coordinadors 4rt ESO i
orientadors/es el 11/11/2020

Mostra  projectes Emprenadors

- Posada en marxa de l'edició 2021
- Es presentaran 4 projectes
guanyadors de 2ns premis de GS en
categoria d'Innovació , Viabilitat
empresarial i  Economia social i
cooperativa,  tots de l'edició PNP'19 

- Pendent de desenvolupar
proximament, una plataforma de
treball col•laboratiu  al núvol de
suport i intercanvi

 De gener a octubre'20
 Num Entitats/centres                     39         
Num cerques orientació              634
Num cerques formació           45.735

https://www.terrassa.cat/mobilitatfp#beques
https://www.terrassa.cat/serjovedespreseso
https://www.terrassa.cat/terrassaorienta
http://blogs.terrassa.cat/firatriafutur/
http://blogs.terrassa.cat/firatriafutur/
https://www.terrassa.cat/premisnousprofessionals
https://treballterrassa.cat/
https://www.fundacioimpulsa.org/
https://www.facebook.com/consellfp/
https://www.instagram.com/fpterrassa/
https://twitter.com/consellfptrs
https://www.terrassa.cat/fp

