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Acta: Comissió Permanent 
 
 
Data    Tipus de reunió:  

       
                          

Inici 
   

  
Fi    

  
 
 
Òrgan de govern :     Grup de Treball: 

 
      Plenari  

          
    Fòrum de Ciutats amb Consells de la FP 

      
     Comissió Permanent 

       
    Grup treball FCT 

      
    Grup Estable  

          
    Grup treball Mobilitat Internacional 

  
    Tutoria d’acompanyament 

          
    La maleta de les famílies  

           
    Grup impulsor Premi Nous Professionals 

  
    Grup Terrassa Orienta 

  
 
 
 
Lloc 

 
  
 
 
 
                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 11 2019 

        
        Ordinària 
 
        Extraordinària 
      
        Urgent 
 

16 15 

17 45 

Sala d’Actes Masia Freixa. Plaça de Josep Freixa i Argemí, 11  
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Assistents :  

Cognom, Nom  Càrrec Institució  

Aguinaga, David Representant  Grup Municipal Ciutadans 

Albert, Isaac Regidor d’Ocupació i Desen. Econòmic Ajuntament de Terrassa 

Argüello, Francesc X. Director Oficina de Treball  Departament de Treball  

Armengol, Josep Vicepresident del Consell FP Institut Industrial 

Armengol, Miquel 
Representant de centres de formació 

privats/concertats  
Escola Salesians Terrassa 

 Beltran, Josep Director de Serveis a empreses 
Cambra de Comerç de 

Terrassa 

Buch, Teresa Directora Serveis Educació  Ajuntament de Terrassa 

Chueca, Nuria  Tècnica en formació  Consorci Sanitari de Terrassa 

Ciurana,  Teresa Regidora Educació  Ajuntament de Terrassa 

Dinarès, Marta  Secretària tècnica del Consell FP Ajuntament de Terrassa 

Dominguez, José F. Representant Comissions Obreres CC.OO 

Esquius, Salvador Representant  Grup municipal Tot x Terrassa 

Forn, Pep Regidor Universitat - Innovació  Ajuntament de Terrassa 

González, Montse Representant Unió General de Treballador  FETE-UGT 

Martínez, Ona Regidora Joventut Ajuntament de Terrassa 

Martínez, Eulàlia Directora de Fundació Cecot Formació  Cecot 

Megías, Mª Dolores Directora Serveis ocupació i formació  Servei ocupació i formació  

Morera, Luci Tècnica del Consell FP Ajuntament de Terrassa 

Rueda, Jordi  Representant Grup Municipal PSC 

Samper, Miquel Representant 
Grup Municipal Junts per 

Terrassa 

Setó, Jordi  Representant CCOO 
Comissions Obreres de 

Catalunya 

Viñas, Carme 
Coordinadora territorial d’Ensenyaments 

Professionals 
Departament d’Educació 
Generalitat de Catalunya 
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A les 16:35h la Sra. Marta Dinarès inicia la sessió amb una ronda de presentacions recordant 
que és la darrera reunió de la comissió Permanent. 
 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior 

S’aprova l’acta de la sessió anterior (7/05/2019) sense cap esmena  

2. Constitució membres del Consell de la Formació Professional (mandat 2019-2023) 

El Consell de la Formació Professional de Terrassa acaba de ser constituït en Plenari 

extraordinari fet anteriorment a aquesta reunió.  

3. Informe de seguiment del Pla de treball 2019 del Consell de l’FP 

La Sra. Marta Dinarès destaca de l’Informe de seguiment (enviat i lincat): 

 -Línea 1: Agraïment i valoració dels nous Ajuntaments incorporats al Consell. 

-Línea 2: El Fòrum de ciutats amb Consell de d’FP ha canviat la secretaria tècnica, que 

requeia a Mataró, a la ciutat de Barcelona. Hi ha la previsió que Terrassa agafi el relleu 

al proper canvi de secretaria d’aquí a 2 anys.  

-Línea 5: Recorda el lliurament de les beques complement Erasmus+ al CF de Grau 

Superior el proper 17/12. L’import de les 16 beques correspon al repartiment del valor 

de les 2 beques que s’havien donat en un inici el 2004.  

-Línea 6: Aquest curs son 4 els instituts que han demanat el programa “La maleta de les 

famílies” (programa de la Diputació) per orientació i informació  a les famílies de 4rt 

d’ESO. Enguany des del servei s’oferiran dues xerrades obertes a tota la ciutadania. 

“Orienta’t en família” el 18/02/20 a les 18h a la Biblioteca Districte II i la nova xerrada 

“Itineraris educatius” el 10/02/20 a les 18h a la Biblioteca Central.  

-Línea 7. Anomena la Menció rebuda com a “Ciutat Orientadora” dels premis Educaweb. 

Entrevista a la regidora Teresa Ciurana. La Xarxa Terrassa – Orienta convoca el 10/12 

la primera sessió del curs amb el títol “Recursos i programes per a terrassenques i 

terrassencs en situació irregular de documentació”. El directori de persones 

orientadores i informadores està acabat i compartit, és d’ús professional i en breu es 

penjarà al web TreballTerrassa.  

-Línea 8. El nou llibret de les formacions de Formació Professional, ja està en format 

digital i en breu en format paper per repartir entre serveis i centres educatius.  

La propera edició dels Premis Nous Professionals serà el 18/06/20, actualment s’està 

treballant amb les bases. 

 

 

https://www.terrassa.cat/documents/12006/135992/190507_acta_Permanent/93ac07b1-8643-4bdc-a70e-dd69d9f3a8a3
https://www.terrassa.cat/documents/12006/135992/Decret+Nomenament+Consell+FP+2019/fa5043bb-ac3e-4f0b-b542-40b97ee0eb8a
https://www.terrassa.cat/documents/12006/135992/20191126_Informe_seguiment_Permanent/cc652e3c-d5d0-4ab0-b003-69fb91734203
https://www.terrassa.cat/documents/12006/135992/20191126_Informe_seguiment_Permanent/cc652e3c-d5d0-4ab0-b003-69fb91734203
https://www.diba.cat/es/web/educacio/orientacio/maleta
https://www.diba.cat/es/web/educacio/orientacio/maleta
https://www.educaweb.com/noticia/2019/11/21/entrevista-premis-educaweb-mencio-ciutat-orientadora-2019-mencion-ciudad-orientadora-premios-educaweb-2019-18993/
https://www.terrassa.cat/terrassaorienta
https://www.terrassa.cat/oferta-fp-terrassa
https://www.terrassa.cat/premisnousprofessionals
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4. Valoracions i  aportacions  a  les actuacions del Consell de l’FP per part dels membres 

de la Comissió Permanent 

Com a novetat, aquest any 2020 s’està treballant per a la realització d’una fira d’Orientació 

“Terrassa tria futur” els dies 7 i 8 de maig que es farà al Recinte Firal.  

5. Informació de les diferents entitats (espai per a que els agents socials, econòmics i 

educatius del Consell expliquin novetats, dificultats, reptes en relació a l’FP)  

El regidor David Aguinaga, de Cs, intervingué per fer notar que el discurs inaugural de 

l´alcalde no el considerava adient ja que, segons el criteri del Sr. Aguinaga, la FP no havia de 

ser considerat com una via d´inserció laboral en cas d´abandonament dels estudis, sinó que la 

FP té importància per si mateixa, com a via formativa de primer nivell amb l´avantatge de poder 

optar feines ben remunerades. El Sr. Aguinaga va afegir que això no era una crítica a l´alcalde, 

sinó a la persona que li havia escrit el discurs intervé per a fer notar que el discurs inaugural de 

l’alcalde no el considerava adient ja que, segons el criteri del mateix Sr. Aguinaga, la FP no 

hauria de ser considerada com una via d’inserció laboral en cas d’abandonament dels estudis, 

sinó que té importància per ella mateixa, com a via formativa de primer nivell amb l’avantatge 

de poder optar a feines ben remunerades. Acte seguit el Sr. Noel Duque, tinent d´alcalde, va 

interrompre el Sr. Aguinaga i li digué: "Y qué hacemos? ¿Vamos a por él?", referint-se a la 

persona que havia escrit el discurs. Seguidament opina que la Formació Professional te moltes 

funcions. Seguidament el Sr. Aguinaga fa una demanda, aprofitant l’inici de mandat i de 

constitució del Consell, per aquests 4 anys. Com a ambició estratègica pregunta fins a on vol 

arribar el Consell. Proposa: 1) Doblar el nombre de formacions de fabricació mecànica i 

incentivar l’alumnat per a la seva formació. Explica que sap d’empreses que es plantegen 

portar treballadors de fora del país perquè no es cobreixen els llocs de treball. 2) Noves 

titulacions. Comenta que no es pot tenir tota l’oferta formativa a la ciutat però creu que seria 

interessant d’articular noves formacions, sobretot específiques relacionades amb el Big Data.  

3) Incentivar les Beques Erasmus+ per a tots els centres d’FP. Hi ha centres que en demanen 

de manera continua i d’altres centres que no en demanen. Creu que l’alumnat dels centres que 

no es presenten en surten perjudicats.  

 La Sra. Carme Viñas opina que els diners que es reparteixen a l’alumnat de CF de Grau 

Superior que es beneficia del complement de les beques Erasmus+ és molt poc. Planteja de fer 

una altra estratègia perquè els 4.800€ repartits entre 16 alumnes surt un complement molt 

pobre. Recorda que els PTT (Programes de Transició al Treball) estan cofinançats pel 

Departament d’Educació (el 70% d’Educació i el 30% de Diputació), per tant creu que s’han 

d’impulsar, des del servei d’Educació, tots els PFI (Programes Formació i Inserció).  Explica 

https://www.terrassa.cat/ptt
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/


Consell de la Formació Professional de Terrassa 
                                                                                                                    La Rasa num 24, 08221 Terrassa  Tel. 937397405  

                                                                         consellfp@terrassa.cat 

 
 
  
 

                        Acta comissió Permanent 26/11/2019                5                                                                                
 

 

consellfp  Fpterrassa 
 
 

 
 

@consellfptrs  

terrassa.cat/consellfp 

que en principi no variaran el nombre de programes ni de famílies que hi ha en aquests 

moments, en son 15 les famílies que tenen PFI. Explica també que aquest curs estan fent a tot 

el Vallès, com a novetat, unes xerrades informatives a 4rt d’ESO i batxillerat . És una xerrada 

que es fa a l’aula amb material molt senzill i d’informació general (no específica el centre) però 

si que els hi interessa el retorn d’aquesta xerrada. La Sra. Mª Dolores Megias demana de poder 

compartir aquest material i la Sra. Carme Viñas s’ofereix a fer-ho .  

 El Sr. Josep Armengol està d’acord d’intensificar les formacions de mecànica i també de 

tèxtil i construcció. Diu que estan funcionant les famílies de química i de fusta. Des dels 

diferents gremis s’estan plantejat què s’hauria de fer per incentivar aquestes vocacions 

industrials que tenen mes mancança de personal. Explica que les empreses que es posen 

directament en contacte amb els centres educatius, l’alumnat que hi estudia  te feina a l’acabar. 

Creu que és imprescindible despertar l’interès de l’alumnat. També pensa que l’empresa va 

equivocada si creu que l’alumnat sortint de la formació tindrà el nivell adequat que necessita, 

cal una formació complementària. També creu que cal esmentar la diferència de l’alumnat entre 

GS amb un interès directe de l’alumnat i GM on l’alumnat pot anar mes despistat i el nivell és 

mes baix.  

 El Sr. David Aguinaga creu que els joves desconeixen els sous que poden guanyar amb 

aquestes professions industrials. Creu que cal donar aquesta informació dels sal.laris i també 

de les vacants que hi ha a les empreses i fer unes bones orientacions. Pensa que aquesta 

bona orientació pot passar per incentivar l’alumnat que acaba batxillerat cap a GS, no tothom 

ha d’anar a la universitat.  

 El Sr. Isaac Albert diu que hi ha molta feina feta, que és indiscutible el valor de l’FP i que 

l’orientació, com a equip de govern, és la clau. Cal una bona orientació per evitar el fracàs 

escolar. Per aquest motiu la importància de la Fira d’Orientació. Opina que adequar les 

formacions al sistema productiu és difícil perquè les noves professions canvien ràpidament, la 

necessitat de les empreses de vegades va mes de pressa que les formacions. És també 

evident que la formació no hauria d’acabar, així en finalitzar qualsevol formació, ja s’hauria de 

pensar en la següent. Cal també donar una bona informació a les famílies ja que encara hi ha 

la percepció que desprès del batxillerat el camí és la universitat. En aquest moment el Sr. David 

Aguinaga demana al Sr. Isaac Albert mes compromís estratègic al nou govern. El Sr. José F. 

Dominguez confirma la percepció de famílies que pensen que l’FP restringeix, quan és al revés. 

Un CFGS que amb 2 cursos s’obté un certificat professionalitzador, facilita l’accès a la 

universitat. El Sr. Pep Forn explica que a la Fira d’Orientació es mostraran les vies d’accès a 

les universitat desprès del Grau Superior. El Sr. Josep Armengol opina que també hauria de 
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servir perquè les empreses es mostrin i expliquin les necessitats que tenen per a captar el 

talent. La Sra. Teresa Buch explica que aquest és un dels objectius, posar en contacte les 

empreses amb l’alumnat. La Sra. Núria Chueca explica que estan vivint una situació critica pel 

que fa a professionals sanitaris.  

 

6. Calendari anual reunions 2020 

Es dona a conèixer la proposta de calendari per al 2020 

 
No havent-hi mes paraules, es dona per finalitzada la reunió  a les 18h  


