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22 Treballar en xarxa en el marc institucional català de l’FP
OBJECTIUS ESTRATÈGICS ACTUACIONS 2020 INICI
- Facilitar  la  transferència  de  coneixements, 

experiències i coordinació  amb els Consells de la 
Formació Professional. 

- Mantenir una relació propera i un diàleg fluït i amb 
altres  administracions  i  organismes:  Generalitat 
de  Catalunya,  Diputació  de  Barcelona,  Consell 
Català  de  la  Formació  Professional,  Associació 
Catalana de Municipis, Federació de Municipis de 
Catalunya 

5.Participar en el Fòrum de Ciutats amb Consell de la Formació Professional.
 

2010

6. Donar suport i assessorament a d’altres ciutats que vulguin crear el seu propi 
Consell de l’FP

2010

7-  Compartir  estratègies   i  línees  de  treball  conjuntament  amb  el  Servei  d’e 
Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Terrassa. 

2020

8- Coneixement i fer seguiment de l’Agencia Pública de la Formació i Qualificació 
Professional per vetllar i traslladar la informació del desplegament de la Llei FP als 
òrgans de govern del Consell FP.

2020

11 Millorar continuadament el  funcionament intern i  projecció externa del 
Consell d’FP

OBJECTIUS ESTRATÈGICS ACTUACIONS 2020 INICI

- Vetllar per l’estructura del Consell de l’FP

- Mantenir la representativitat dels agents als òrgans 
de decisió del Consell

- Promoure la participació activa de tots els membres 
del Consell

1.  Gestionar  els  òrgans  de  Govern  i  la  secretaria  tècnica  del  Consell  de  l’FP 
(plenari , Comissió Permanent i Grup Estable). 

2002

2..Dinamitzar les aportacions, interessos, inquietuds o suggeriments dels diferents 
agents del Consell FP

2020

3.  Després  de  l’adhesió  dels  municipis  de  Rellinars,  Ullastrell,  Vacarisses  i 
Viladecavalls  al  Consell  de l’FP,  fomentar  la  participació  d’aquests  ajuntaments 
dins els òrgans de govern i  altres grups de treball, com el Grup Estable o la Xarxa 
terrassa-Orienta. 

2020

4. Treballar la detecció de necessitats i anàlisis de resultats i elaboració d’ informes 2020
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33 Adequar l’FP a les necessitats del sistema productiu
OBJECTIUS ESTRATÈGICS ACTUACIONS 2020 INICI
- Valorar de forma conjunta i amb una visió global i 

integrada  tota  l’oferta  actual  i  necessària  de 
formació  professional  a  la  ciutat  identificant 
especialitats , mancances i  places necessàries.

- Valorar  i  analitzar  els  sectors  que  generen 
ocupació.

- Generar propostes  d’  itineraris  formatius  que 
permetin  a  la  ciutadania  cursar  estudis  de  FP 
inicial,  ocupacional i contínua d’una determinada 
especialitat  formativa  de  sectors  que  generen 
ocupació.

- Promoure  la  integració  de  les  polítiques 
educatives i ocupacionals a nivell local

- Participar  i  col·laborar  en  altres   Consells  i 
organismes que promouen l’adequació de l’FP.

9-  Impulsar un primer fòrum sectorial  sobre sanitat per exemple per provar la 
metodologia de reunir observatori+ prospectors Foment+empreses+centres d’un 
sector en una reunió de treball per validar/discutir fitxa sectorial prèvia a partir de 
dades. Redactar un petit informe amb les conclusions i fer públic/aprovar aquest 
documents en els òrgans de govern i la pagina web. 

2020

10.  Participar  i  col·laborar en els  grups de treball  i  reunions tècniques de les 
entitats impulsores del Pacte per  la Reindustrialització del Vallès Occidental 

2018

11. Col·laborar amb el Servei de Promoció Industrial de l’Ajuntament de Terrassa 
pel  que  fa  a  l’adaptació  dels  estudis  de  formació  professionals  als  canvis 
tecnològics que implica . 

 2019

https://www.instagram.com/fpterrassa/
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4 Facilitar la formació en centres de treball i la formació dual
OBJECTIUS ESTRATÈGICS ACTUACIONS 2020 INICI
- Promoure i col·laborar amb els centres formatius i 
empreses  que  vulguin  implantar  la  Formació 
Professional Dual i en alternança

12. Difondre la secció de pràctiques dins del  web Portal d’Ocupabilitat i Formació 
a Terrassa, gestionat pel Servei d’Ocupació,   per informar a les empreses de la 
formació que es fa a Terrassa amb pràctiques en empresa.  Revisar actualització 
per traslladar-ho al servei corresponent.

2018

13.  Donar  suport  a l’acord de formació dual  entre l’Institut  Montserrat  Roig i  el 
Servei de 0-3 del Servei d’Educació.

2020

 

55 Promoure la mobilitat internacional
OBJECTIUS ESTRATÈGICS ACTUACIONS 2020 INICI
-Potenciar  la  participació  dels  centres  de  FP  en 
programes de mobilitat internacional

-Promoure  projectes  en  xarxa  subvencionats  per  la 
Comissió  Europea  per  donar  més  oportunitats  de 
mobilitat  internacionals  a  l’alumnat  i  professorat  de 
Terrassa

-Donar  suport  a  les  institucions  de  la  ciutat  que 
promoguin projectes de mobilitat internacional

14.  Mantenir  les  beques  Ajuntament  de  complement  a  les  beques  Erasmus+ per  a  la 
realització  d’estades  de  mobilitat   pràctiques  o  estudis  a  l’estranger  per  als 
graduats en cicles formatius de grau.  S’ha adequar l’import i número de beques 
donades.

2004

15- Dinamitzar el   grup de treball  de mobilitat internacional perquè sigui  mes 
efectiu i pràctic per tothom. Donar i demanar suport per poder fer la "prospecció" 
d’empreses   de  pràctiques  i  altres  organismes,   a  diferents  països  amb  la 
col·laboració de la Cambra de Comerç i altres organismes. Possible incorporació 
del  Consell  a  la  Xarxa 3 per compartir  coneixement,  propostes i  elaboració  de 
documentació  per  compartir  entre centre fe formación interessat  en la  mobilitat 
internacional.

2009
2020

16- Aportar informació al grup de treball de mobilitat internacional, dels  programes 
existents  a través de diferents organismes. 

2020
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66 Fomentar la continuïtat formativa i la inserció sòciolaboral del jovent
OBJECTIUS ESTRATÈGICS ACTUACIONS 2020 INICI
 Acompanyar  als  adolescents  en  les  transicions 

educatives

 Col·laborar  en  iniciatives  que  previnguin 
l’abandonament escolar prematur.

 Seguiment  dels  PFI  que  s’imparteixen  a  la  ciutat 
vetllant per la seva adequació a les necessitats reals 
de l’entorn i seguiment d’altres programes com ara 
Joves per l’ocupació.

 Potenciar un increment de l’oferta de PFI i  d’altres 
programes   a  la  ciutat  com  a  resposta  a  la  gran 
demanda per aquest tipus de formació pel col·lectiu 
de joves de baixa qualificació que no han graduat 
l’ESO.

 Col·laborar  en les  accions  formatives  relacionades 
amb la FP de les escoles municipals

17.  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. 

2004

18.  Impulsar  i  difondre  2  Plans de Transició  al  Treball   (PTT) Fusta i  Cuina 
(coorganitzats pel departament i l’ajuntament) i adreçats a 30 alumnes que no 
van  graduar  l’ESO  i  un  PFI  d’Arts  Gràfiques  a  l’Escola  d’Adults  La  Llar, 
(municipal). Difondre la resta de PFI’s de la ciutat. 

2006

19. 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
- Mostra d’Ensenyament 

2015-16

20.  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:  la  xerrada  Orienta’t  en  família i  la  nova 
Xerrada d’ Itineraris formatius, taller participatiu i  tutories. 

2015
2020

21.  Oferir  2  xerrades  “Orienta’t  en  família”  per  famílies d’alumnat  de 
secundària, a biblioteques municipals, vinculades a la Guia d’activitats de pares i 
mares realitzades per la Diputació en el marc de La maleta de les famílies . 

2017

https://www.instagram.com/fpterrassa/
http://www.facebook.com/consellfp
http://www.terrassa.cat/consellfp/
http://www.terrassa.cat/guiesactivitats
http://www.terrassa.cat/guiesactivitats
https://www.diba.cat/web/educacio/orientacio/maleta
https://www.diba.cat/web/educacio/orientacio/maleta
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/ptt
http://www.terrassa.cat/serjovedespreseso
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77 Facilitar la orientació al llarg i ample de la vida 
OBJECTIUS ESTRATÈGICS ACTUACIONS 2020 INICI
-  Conèixer  totes  les  entitats  que  ofereixen  atenció 
individualitzada a persones interessades en definir el seu 
itinerari de qualificació professional.

- Definir  accions  transversals  entre  els  diferents serveis 
municipals i entitats  per difondre la informació necessària 
per poder  orientar en la pressa de decisions.

-  Agrupar les diferents activitats i accions d’orientació en 
una un format únic de Fira d’Orientació a Terrassa.

22. 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.

2017

23.  Organitzar, gestionar, i fer seguiment de la primera Fira d’Orientació  a la 
ciutat,  Terrassa  Tria  futur,  amb  col·laboració  dels  serveis  municipals 
d’Ocupació, Promoció Econòmica, Joventut, i  Innovació i Universitats. 

2020

24. Dinamitzar la comissió de coordinació de la Fira Terrassa Tria Futur 2020

25.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

2011

https://www.instagram.com/fpterrassa/
http://www.facebook.com/consellfp
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88 Promocionar i difondre la formació professional 
OBJECTIUS ESTRATÈGICS ACTUACIONS 2020 INICI
- Difondre l’oferta i els resultats de formació professional 
integrada

- Fomentar el debat públic sobre la millora de la formació 
professional

- Contribuir al prestigi de la formació professional

- Promoure l’emprenedoria entre l’alumnat de FP

- Fomentar la innovació entre els centres de FP

- Divulgar les activitats del Consell a nivell local,  nacional i 
europeu

26.Actualitzar,  editar  i  difondre  els  materials  de  difusió  de  l’oferta  de  FP 
integrada en suport web i paper. 

2005

27.Col.laborar amb Promoció econòmica en la difusió de l’oferta formativa a 
través  del   portal  web Portal  d’Ocupabilitat  i  Formació  a  Terrassa 
treballterrassa, i incrementar la seva activitat.

2018

28.  Realitzar  de  la  18a  Jornada    “A  Terrassa,  parlem  de  la  Formació 
Professional” com a espai anual de debat sobre la FP

2003

29.  Organitzar  els  Premis  Nous  professionals (15a  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. Incorporació de 2 categories d’FPI i FP dual afegides 
a les  novetats  de 2019:economia circular,  viabilitat  empresarial,  innovació,  i 
economia social i solidaria i  nous patrocinadors.

2005 
2020

30. Col·laborar amb la Mostra de Projectes Emprenedors de FP de Catalunya 
organitzada  pel  Departament  d’Ensenyament  de  la  Generalitat  aportant 
projectes guanyadors dels Premis Nous professionals

2013

31.  Mantenir  la  difusió  a  través de la  web  Consell  FP i  les  xarxes  socials 
Facebook Consellfp; Jovedespresdeso i Instagram  Twiter @consellfptrs

2010

32. Publicar l’Informe anual 2019 2002

33. Divulgació d’informació a través d’un butlletí electrònic 2018

https://www.instagram.com/fpterrassa/
http://www.facebook.com/consellfp
http://www.terrassa.cat/consellfp/
https://www.terrassa.cat/es/e-butlletins-fp
http://www.terrassa.cat/informes-anuals
https://twitter.com/consellfptrs
https://www.instagram.com/fpterrassa/
https://www.facebook.com/fpterrassa/
http://www.facebook.com/consellfp
http://www.terrassa.cat/consellfp
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/
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