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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 11/02/20 al 01/07/2020

- 11/02 Reunió Permanent 
(SalaCambra)
- 4/03 Plenari (Ins Terrassa)
Presentacio Informe Anual 2019

 Xarxes Socials    Posts       Seguidors

FACE Joves              67                137
FACE Consell        140                384
TWITTER RT/T       67/115          115     
INSTAGRAM            60                307

e-butlletins , 12è i 13è
 
- Fira TTF presentació
- Fira resum / PNP anulats/ PTT

- 5/03 reunió del Forum a Terrassa per
planificar objectius comissions de
treball, valoració darrera versió
documents taules mixtes, retorn
reunió regidors/ores educació a
Granollers, retorn visita al Mondial des
Métiers a Lió revisar, seguiment
activitat  desplegament de la llei

Agregar un subtítulo- 6/3 reunió a l’Ins Montserrat Roig
amb Fabian Mohedano, Joan Lluís
Espinós i Ariadna Rectoret on
expliquen el desplegament de l' 
 Agència, avenços en FP dual i en
integració susbsistemes, centres
integrals, abandonament,
orientació,etc. (Acta enviada) 

- Novetats oferta formativa
 
Al web Servei FP les novetats
d'aquest curs.  
Al portal TreballTerrassa

Agregar un subtítulo- 4/02 reunió del Pacte
per la Reindustrialització del
Vallès Occ a Sabadell 
 
- Durant la Fira Terrassa Tria Futur
es va oferir la xerrada
Vocacions industrials i tecnologiques
a càrrec del CCVOcc.
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-

- Conveni per FP Dual amb l'Ins
Montserrat Roig. Pendent signatura

 - Difusió del portal TreballTerrassa

Num empreses pràctiques              4
Num cerques pràctiques             110             
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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 11/02/20 al 01/07/2020

- Bases beques complement
Erasmus CS 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-16/01 reunió amb l'Anna Pajaron de
la Cambra i el Carles Peiró de l'Ins
Montserrat Roig per aclarir temes de
mobilitat internacional i la
participació dels centres que no fan
mobilitat a la Xarxa 3 del Dep

Tutories d'Acompanyament
 - Continuïtat del programa
telemàticament. Gravació d'un vídeo
explicatiu  per presentar programa
alumnat 4rt ESO.  Presentació programa
 

- Finals de juny reunions tancaments

Agregar un subtítulo- El PTT va aturar les classes
presencials però les va reprendre via
telemàtica (moodle del Dep
Educació) després de setmana santa.
L’Ajuntament ha repartit tauletes
donades per l’Església mormona a 9
alumnes

Xarxa Terrassa-Orienta
 
 - S'ha difos el Directori  entre
professionals i compartit els llocs
d'orientació a TreballTerrassa
 
- Es va fer la Xerrada d’en Roman
Castro a la Fira “Com ens
preparem per les formacions del
futur”

Agregar un subtítulo Agregar un subtítuloFira Terrassa Tria Futur 
 
- Fira s’ha reconvertit en format
virtual. Es va celebrar els dies 7, 8 9 
de maig.
 
Resum   
Qüestionari Valoració
 

Agregar un subtítulo Agregar un subtítuloPremis Nous Professionals PNN
 
- Es cancel.la l’edició 2020 per no
poder garantir la qualitat dels
treballs ni l’equitat de l'alumnat. Els
treballs del 2020 es podran
presentar a l’edició 2021.

 Difusió Formació Professional 
 
Al portal TreballTerrassa

La Maleta de les Famílies
- S'han fet 
2 xerrades: biblioteca Central (20
participats) BDII ( 5 participants) 
2 tallers: Ins Can Roca (5 families) i
Ins Mont Perdut (3 families) 
 
-S'han fet les tutories
individualitzades. Amb la COVID
s'han fet de manera virtual

Mostra  projectes Emprenadors
 
-Presentats 8 projectes guanyadors
de 4 categories, de GM i GS  (PNP
2019)  6 d’aquests projectes han
estat seleccionats com a finalistes a
la 1a Mostra online i 3 guanyadors. 
 
Alumnat guanyador 

En procés la presentació  de suport a
un projecte amb la Cambra de
Txèquia de digitalització i FP
d’excel.lència liderat per la Cambra
que serà validat a finals de juliol, si
no hi ha retards degut a la Covid-19.
En cas d’aprovació la signatura es
farà des del Consell d’FP

 Num Entitats/centres                      35            
Num cerques orientació              373
Num cerques formació           11.923

https://www.terrassa.cat/mobilitatfp#beques
https://www.terrassa.cat/serjovedespreseso
https://youtu.be/0CYs9wgOiOA
https://view.genial.ly/5edfcbb47593ed0d7c1274cb/presentation-tutories-dacompanyament
https://www.terrassa.cat/ptt
https://www.terrassa.cat/terrassaorienta
https://treballterrassa.cat/%20-%20orientacio/
http://blogs.terrassa.cat/firatriafutur/event/com-ens-preparem-per-les-professions-de-futur/
http://blogs.terrassa.cat/firatriafutur/
http://blogs.terrassa.cat/firatriafutur/
https://www.terrassa.cat/documents/12006/135990/Info+resum+Fira/9d3d953b-1c49-4c4d-b9c8-e1aaf2ad1c26?t=1590162318605
https://www.terrassa.cat/documents/12006/135992/Valoracions+fira+Terrassa+Tria+Futur/fc47c49f-b6d6-45e8-90a2-62573e80f5ee
https://www.terrassa.cat/premisnousprofessionals
https://treballterrassa.cat/
https://www.diba.cat/web/educacio/orientacio/maleta
https://www.terrassa.cat/projectes-guanyadors
https://www.terrassa.cat/projectes-guanyadors
https://www.facebook.com/consellfp/
https://www.instagram.com/fpterrassa/
https://twitter.com/consellfptrs
https://www.terrassa.cat/fp

