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INFORME DE SEGUIMENT DEL PLA DE TREBALL DES DE LA DARRERA REUNIÓ PERMANENT  DEL  27/11/19 A l’11/02/20

1. Millorar continuadament el funcionament intern i projecció externa 
del Consell
ACTUACIONS 2019-20 SEGUIMENT  DEL 27/11/19 A l’11/02/20
1. Gestió òrgans de Govern. (Plenari , Comissió Permanent i Grup 
Estable

Foto: Reunió grup de treball Estable de la comissió Permanent

 Grup Estable 29/01/2020

2. Incorporar municipis de l’àrea d’influència de Terrassa  S’incorporen  al  Consell  els  Ajuntaments  de  Rellinars,  Ullastrell, 
Vacarisses i  Viladecavalls 

3. Informe anual 2019  En preparació 

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

 Facebook del Consell    26 posts. 359 seguidors
 Facebook Jove    3 posts 135 seguidors
 Instagram    18 posts 254 seguidors
 Twitter     27 tw  88 seguidors

5. Divulgació d’informació a través del butlletí electrònic  2 e-butlletí: Subscriptors: 1.401 
 Constitució nou Consell FP / Terrassa Ciutat orientadora  
 Llibret formacions / Beques complement Erasmus+ CFGS   
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https://mailchi.mp/b4a7dd3f9a9d/fp-trs-e-but11-llibret-beques-fira-orientaci-bon-any?e=%5BUNIQID%5D
https://mailchi.mp/2ef9581a95e7/nou-consell-fp-de-terrassa-menci-ciutat-orientadora?e=%5BUNIQID%5D
https://www.terrassa.cat/e-butlletins-fp
https://twitter.com/consellfptrs
https://www.instagram.com/fpterrassa/
https://www.facebook.com/fpterrassa/
https://www.facebook.com/consellfp/
www.terrassa.cat/consellfp
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2. Treballar en xarxa en el marc institucional català de la formació professional
ACTUACIONS 2019-20 SEGUIMENT  DEL 27/11/19 A l’11/02/20
6.Participar  al  Fòrum de ciutats  amb Consells  de la  Formació 
Professional de Catalunya

Foto: Teatre Auditori de Granollers, 10è aniversari Consell FP Granollers 

- 10è aniversari del Consell de l’FP de Granollers, amb la Jornada “Treballant 
junts per una FP millor”,  amb l’assistència de la regidora d’Educació Teresa 
Ciurana i el cap d’Àrea de Cicles de la Vida  Santi Martinez .

7. Participar  al Consell Universitari de Terrassa

3. Adequar la formació professional a les necessitats del sistema productiu
ACTUACIONS 2019-20 SEGUIMENT DEL 27/11/19 A l’11/02/20
8.  Difondre  l’estudi  “Adequació  de  l’oferta  formativa  de  FP  a  les 
necessitats del sistema productiu a Terrassa”(2018)  encarregat a la 
Fundació  BCN FP   per  a  què  sigui  útil  en  els  processos  de 
decisions de les planificacions d’ofertes formatives així com establir 
mecanismes per a la detecció de necessitats sostenible en el temps, 
en col·laboració amb els agents i el Servei d’Estudis i Observatori de 
la Ciutat de Terrassa.
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http://www.fundaciobcnfp.cat/
http://www.terrassa.cat/consell-universitari-de-terrassa
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9.  Col·laborar  en  la  campanya  de  promoció  de  les  vocacions 
industrials impulsada pel Pacte per la Reindustrialització del Vallès 
Occidental que consisteix en material de divulgació  “Catàleg de les 
vocacions  industrials  prioritàries  del  Vallès  Occidental”  amb 
perspectiva de gènere i taller de sensibilització “Gaudeix la indústria 
que no embruta”.

Foto:Centre  de  Formació  Cal  Molins  a  Sabadell,  trobada  de  treball  Pacte  per  la 
Reinsdustrialització

Reunió dia 04/02/2020. temes tractats:
 Presentació de la Memòria de la Mesa de formació any 2019
 Presentació de l’acció Impuls dels Certificats de Professionalitat
 Propostes i debat línies nou Pla d’acció 2020-21

10. Col·laborar amb el Servei de Promoció Industrial de l’Ajuntament 
de Terrassa que està realitzant l’estudi "Pla d'Acció Sectorials de la 
Indústria 4.0" específicament pel que fa a l’adaptació dels estudis de 
formació professionals als canvis tecnològics que implica

4.Facilitar la formació en centres de treball  i la formació dual
ACTUACIONS 2019-20 SEGUIMENT  DEL 27/11/19 A l’11/02/20
11.  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 

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.
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https://treballterrassa.cat/
https://treballterrassa.cat/
https://www.terrassa.cat/nova-industria-4.0
https://www.terrassa.cat/nova-industria-4.0
https://www.terrassa.cat/promocioindustrial
http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/desenvolupament-economic-local/pacte-per-la-reindustralitzacio-del-valles-occidental/vocacions-industrials-al-valles-occidental/cataleg-de-vocacions-industrials-prioritaries
http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/desenvolupament-economic-local/pacte-per-la-reindustralitzacio-del-valles-occidental/vocacions-industrials-al-valles-occidental/cataleg-de-vocacions-industrials-prioritaries
http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/desenvolupament-economic-local/pacte-per-la-reindustralitzacio-del-valles-occidental/vocacions-industrials-al-valles-occidental/cataleg-de-vocacions-industrials-prioritaries
http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/desenvolupament-economic-local/pacte-per-la-reindustralitzacio-del-valles-occidental/vocacions-industrials-al-valles-occidental/cataleg-de-vocacions-industrials-prioritaries
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5. Promoure la mobilitat internacional
ACTUACIONS 2019-20 SEGUIMENT  DEL 27/11/19 A l’11/02/20
12. 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   incorporant  com a novetat  al  2019 la 
modalitat estudis a l’estranger a més de pràctiques a l’estranger

Foto: Alumnes d’CFGS  guardonats amb una beca complement 

17/12/2019 Te lloc a la Sal de Plens de l’Ajuntament, el  lliurament de beques 
complement  Erasmus+.  Es van presentar  21 sol.licituds  i  es  van lliurar  16 
beques. Amb un import fixe de 150€ i un variable segons la renda familiar. 
 Llista de persones guanyadores  

13. Dinamitzar  el  Grup de Treball de mobilitat internacional per 
treballar  conjuntament  la  sensibilització  i  els  projectes  europeus 
compartits.  Donar  suport  i  incentivar  a  tots  els  centres  d’FP  que 
estiguin en procés de  demanar i gestionar projectes europeus.

 16/01/2020  Reunió  de  mobilitat  amb  la  Cambra,  Anna  Pajaron 
(responsable programes mobilitat internacional) i en Carles Peiró com a 
coordinador de la Xarxa 3 del programa de mobilitat formativa i europea 
del Dep d’Educació. Per establir mes sinèrgies per facilitar i acompanyar 
als centres en la mobilitat internacional.

 En procés la presentació  de suport  a un projecte amb Txèquia de 
digitalització i FP d’excel.lència a través de la Cambra que serà validat al 
novembre. En cas d’aprovació la signatura es farà des del Consell d’FP 

INFORME DE SEGUIMENT DEL PLA DE TREBALL DES DE LA DARRERA COMISSIÓ PERMANENT  DEL 08/05/19   al 26/11/2019  4             

              

https://www.terrassa.cat/mobilitatfp
http://www.terrassa.cat/mobilitatfp
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6. Fomentar la continuïtat formativa i la inserció sociolaboral del jovent
ACTUACIONS 2019-20 SEGUIMENT  DEL 27/11/19 A l’11/02/20
14. 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. 

Seguiment a l’alumnat de la promoció 2018-2019
 Estadístiques de la promoció 2017-18

15. Actualitzar  i divulgar els recursos formatius, laborals i de lleure 
per  a  joves  de  16-18  anys  a  través  de  les  xarxes  socials  i  el 
whatsapp.

Es  comparteix  i  es  difonen  informacions  que  poden  ser  interessants  per 
l’alumnat 

16. 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

 Aquest any quedaran absorbides dins de la Fira d’Orientació:  Terrassa Tria 
Futur

17. Impulsar i difondre 2 Plans de Transició al Treball  (PTT) Fusta i 
Cuina adreçats a 30 alumnes que no van graduar l’ESO i  un  PFI 
d’Arts Gràfiques a l’Escola d’Adults La Llar

Tan 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) 

18.  Col·laborar  amb  el  Servei  de  Joventut i  de  lleure  en  els 
projectes: 
-  Programa  Referent d’ocupació juvenil   “En trajecte”, per millorar 
l’ocupabilitat subjectiva dels joves que no s’han pogut matricular en 
estudis post-obligatoris (de febrer a juny) 
- 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. 
- Mostra d’Ensenyament
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http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/inici/
http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/article/Programa-referent-docupacio-juvenil
http://casabaumann.cat/
http://www.terrassa.cat/programes-formacio-insercio
http://www.terrassa.cat/programes-formacio-insercio
http://www.terrassa.cat/ptt
http://www.terrassa.cat/ptt
http://www.terrassa.cat/jornada-cicles-formatius-grau-mitja-pfi
http://www.terrassa.cat/jornada-orientacio-estudis-superiors
http://www.terrassa.cat/serjovedespreseso
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19. Participar en el projecte  “La Maleta de les famílies: eines per 
l’acompanyament  en  la  tria  d’itinerari  educatiu”, impulsat  per  la 
Diputació  de  Barcelona  .  La  modalitat  complerta  s’adreça  a   4 
centres públics de Terrassa i a 7 municipis de la província i inclou: 
xerrada, taller participatiu i  tutories 

Foto: Reunió Orienta’t a l’INS Mont Perdut

Xerrades fetes:

- 2/12/19 Ins Mont Perdut “Itineraris” amb  31 assistents 
- 22/01/20 Ins Torre del Palau “Orienta’t en família” amb 36 assistents
- 22/01/20 Ins Terrassa  “Orienta’t en família” amb 37 assistents 
- 27/01/20 Ins Mont Perdut “Orienta’t en família” 11 assistents 
- 03/02/20 INS Can Roca “Orienta’t en família” 50 assistents

20. 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

 Pendents de fer 2 xerrades: 
 “Itineraris” 10/02/20 a les 18h a la Biblioteca Central
 “Orienta’t en família” 18/02/20 a les 18h a la Biblioteca Distr. II
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http://www.terrassa.cat/guiesactivitats
http://www.terrassa.cat/guiesactivitats
https://www.diba.cat/web/educacio/orientacio/maleta/maleta-activitats
https://www.diba.cat/web/educacio/orientacio/maleta
https://www.diba.cat/web/educacio/orientacio/maleta
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7. Facilitar la orientació al llarg i ample de la vida
ACTUACIONS 2019-20 SEGUIMENT  DEL 27/11/19 A l’11/02/20
21. Mantenir trobades trimestrals de la  xarxa Terrassa Orienta amb 
la participació de tots els serveis públics, entitats i centres educatius 
adherits per compartir i informar dels recursos existents identificats al 
mapa d’orientació 

    
 Foto: Sessió Xarxa Terrassa-Orienta, a l’edifici Glories

- 10/12/19 5a sessió: Accés a recursos formatius per a persones de Terrassa 
amb  diferents  situacions  administratives.  Presentació  diferents  tipus  de 
documentació per Gemma Rocamora (Ciutadania), Programes FP inicial per 
Carme Viñas (Direcció  General  d’FP),  documentació  i  requisits  per  FO per 
José  Luis  Barroso  (Oficina  de  Treball)  i  presentació  recursos i  formacions 
dirigides a persones amb diferent tipus de documentació per les entitats de la 
xarxa. Amb 49 assistents. 

Pendent d’organitzar la trobada del 1r trimestre amb una sessió informativa de 
la Fira Terrassa Tria Futur. Dates de la fira: 28 i 29 d’abril

Foto: Recinte firal de terrassa, on s’allotjarà la Fira Terrassa Tria Futur

22. Publicar una guia de recursos i serveis d’orientació i un directori 
d’orientadors/es adreçat a professionals

Directori està repartit entre les persones tècniques. 
A Foment estan introduint al web TreballTerrassa una pestanya d’Orientació

23. Dinamitzar el grup de treball Terrassa Orienta per consensuar un 
manifest  “Bases per  l’Acord  Terrassa Orienta”  dels  criteris  bàsics 
d’una orientació al llarg de la vida centrada en la persona i les seves 
necessitats i projecte vital i professional

Pendent de la signatura “Les Bases de l’Acord Terrassa Orienta a realitzar 
dins la Fira.
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8. Promocionar i difondre  la formació professional
ACTUACIONS 2019-20 SEGUIMENT  DEL 27/11/19 A l’11/02/20
24.Actualitzar , editar i difondre els materials de difusió de l’oferta de 
FP integrada en suport web i paper. 

Fulletó de Formació Professional inicial  i per a l’ocupació (edició desembre 
2019) 7.000 exemplars enviats als diferents centres de formació professional 
inicial  i ocupacional de la ciutat, serveis municipals, centres i casals cívics, 
biblioteques, escoles d’adults, agents del Consell de l’FP, entitats patronals i 
sindicals, ajuntaments i Instituts de l’àrea d’influència de Terrassa.

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 17a 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   

 21/11/2019 1r, reunió Grup Impulsor: 
 10/12/ 2019 Departament d’Educació SSTT,  Emprenedoria i Educació (criteris de 

la categoria nova de memòria-dosier FP dual): 
 19/01/2020 2a reunió Grup Impulsor: 
 Bases definitives: a partir de dilluns 27 es donen per finalitzades per poder fer 

l’informe tècnic i passar per Comissió tècnica  prèvia al Ple Municipal del mes de 
febrer.

 Difusió:  La setmana del  20 de gener comença la  difusió  als  diferents  centres 
educatius  d’FP  inicial  i  centres  formatius  d’FO  (província  de  Barcelona, 
exceptuant la ciutat de Barcelona)

Novetat 2020: incorporació de dues  categories; FPI i FP dual (GM i GS).
 Nous  patrocinadors:  3  empreses  pels  premis  d’economia  circular,  una 

empresa d’economia social i 2 empreses per FP dual
28. Col·laborar amb la VII  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 8 projectes guanyadors de 4 categories i  de grau mitjà i  superior  
(Premis Nous Professionals, 14a edició 2019). Més endavant sabre els que han estat 
escollits com a finalistes per la VIII Mostra d’Emprenadors que tindà lloc el maig de 
2020
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http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/299948/ca/10-centres-premiats-5a-mostra-projectes-emprenedors-dfp-catalunya.do
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/299948/ca/10-centres-premiats-5a-mostra-projectes-emprenedors-dfp-catalunya.do
http://www.terrassa.cat/premisnousprofessionals
http://www.terrassa.cat/jornada-terrassa-parlem-fp
http://www.terrassa.cat/jornada-terrassa-parlem-fp
https://treballterrassa.cat/
https://www.terrassa.cat/es/oferta-fp-terrassa

