
 
 

                                                
                                     ACTA COMISSIÓ PERMANENT 01/07/2020                 1                            

                                                                                                                     

Servei d'Educació/ Servei FP         Rasa, 24                             Com arribar-hi                     @consellfp                

Àrea Cicles de la Vida                     08221 Terrassa                  Plaça Didó L1                  FPTerrassa 

                                                           Telf: 937397405                   Mercat L1 L2 L3 L4 L5        @consellfptrs 
                                                    consellfp@terrassa.cat      L6 L8 L9 12 L13 

                                                          www.terrassa.cat/fp           Terrassa Rambla                                                                                 

 
 

 

    

 

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 

 
  
 
Ordre del dia:  
 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior  
2. Informe de les entitats 
3. Informe de seguiment del pla de treball (enviat adjunt)  
4. Avaluació de la Fira Virtual Terrassa Tria Futur. Document valoració  
5. Oferta formativa curs 2020-2021. Novetats Cicles Formatius  
6. Jornada “A Terrassa parlem de l’FP” 
7. Pacte de Ciutat    
8. Torn obert de paraules 

 
 

01 07 2020 

        
        Ordinària 
 
        Extraordinària 
      
        Urgent 
 

16 00 

17 30 

Virtual per TEAMS 

https://www.terrassa.cat/fira-tria-futur
https://www.terrassa.cat/documents/12006/135992/Valoracions+fira+Terrassa+Tria+Futur/fc47c49f-b6d6-45e8-90a2-62573e80f5ee
https://treballterrassa.cat/#ofertaformativa
https://www.terrassa.cat/oferta-fp-terrassa
https://www.terrassa.cat/jornada-terrassa-parlem-fp
https://governobert.terrassa.cat/transparencia/pacte-de-ciutat/
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      Assistents :  

Cognom, Nom  Càrrec Institució  

Aguinaga, David Representant  Grup Municipal Ciutadans 

Albert, Isaac  Regidor d'Ocupació i Desenvolupament 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 

Ciurana,  Teresa Regidora Educació  Ajuntament de Terrassa 

Dinarès, Marta  Tècnica Servei FP Ajuntament de Terrassa 

Dominguez, José F. Representant sindical Comissions Obreres 

Homet, Rafael Assessor Regidora d’Educació Ajuntament de Terrassa 

Martínez, Ona Regidora Joventut Ajuntament de Terrassa 

Martínez, Eulàlia Directora de Fundació Cecot Formació  Cecot 

Mencia, Marta  Secretària tècnica del Consell FP Ajuntament de Terrassa 

Morera, Luci  Tècnica Servei FP  Ajuntament de Terrassa  

Vega, Alfredo  President Àrea Educació Diputació de Barcelona 

Vitolo, Mónica  Representant sindical  FeSP-UGT  

Viñas, Carme 
Coordinadora territorial d’Ensenyaments 
Professionals 

Departament d’Educació 
Generalitat de Catalunya 

 
 
S’excusen 

Duque, Noel Regidor Serveis Socials Ajuntament de Terrassa 

Forn, Pep Regidor d'Universitats i Innovació  Ajuntament de Terrassa 

Esquius, Salvador Representant  Grup Municipal TxT 

González, David  Sots director ESEIAAT ESEIAAT 

González, Montse Representant sindical  UGT  

Marin, Núria  Regidoria Polítiques de Gènere Ajuntament de Terrassa 

Mayoles, Leandre Gerent Serveis Promoció Econòmica Diputació de Barcelona 
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Megías, Mª Dolores Directora Serveis ocupació i formació  Servei ocupació i formació  

Molist, Anna  Representant de centres de formació públics  Ins Terrassa 

Rodríguez, Pere Gremis i empreses 
Cambra de Comerç de 
Terrassa 

 

Rueda, Jordi  Representant Grup Municipal PSC  

Samper, Miquel Representant Grup Municipal JUNTS 

Setó, Jordi  Representant CCOO Comissions Obreres  

Villagrasa, Josep  Representant Grup Municipal ERC 

 
Comença la reunió un cop les persones participants han entrat al TEAMS, a les 16:05.  
 
La Sra.  Teresa Ciurana  inicia la sessió comunicant la reincorporació i donant la benvinguda a 
la Sra. Marta Mencia, després de la maternitat i del corresponent permís. Fa les corresponents 
salutacions als assistents i passa la paraula a la Sra. Teresa Buch, recorda que les 
intervencions es facin a través del xat, i que serà ella mateix qui moderarà la reunió.  
 
La Sra. Teresa Ciurana abans de començar pròpiament la reunió amb el punt corresponent,  
explica que degut a la situació viscuda hi ha hagut molta feina sobrevinguda a tot  l’Ajuntament 
i concretament al Servei d’Educació. Hi ha hagut l’oportunitat de treball conjuntament amb el 
Departament d’Educació per enfrontar temes com la bretxa digital. En aquests moments s’està 
treballant amb una comissió en l’adequació dels espais pel centres educatius. Afegeix que  
amb la crisi econòmica sobrevinguda per la Covid-19, segurament la FP serà més important 
que mai, tot i que s’haurà de veure com es resoldrà el finançament. 
 
1.- Aprovació de l’acta anterior 
Seguidament i segons l’ordre del dia, inicia la sessió amb la demanda d’aprovació de l’acta de 
la sessió anterior, que prèviament s’ha enviat i penjat. Demana si hi ha alguna paraula per tal 
de fer-ne constància.  

 El Sr. Josep Armengol fa una observació, diu que es va excusar el fet de no poder venir a la 
reunió per un tema mèdic i no ha quedat recollida  a l’acta. El Sr. David Aguinaga demana si 
s’ha fet arribar l’acta amb les esmenes que havia fet arribar de la primera reunió. Es dona 
l’acta per aprovada amb assentiment recollint les dues intervencions. La Sra. Teresa 
Ciurana diu que, en cas que no s’hagi fet arribar l’acta amb l’esmena, que es farà arribar.  

Acta sessió 20191126_modificada   
 
2.- Informe de les entitats 
La Sra. Teresa Ciurana  dona la paraula a les entitats. Explica que  moltes formacions s’han 
hagut d’aturar, d’altres s’han pogut passar a virtual, sobretot tothom ha patit problemes de 
finançament. La responsable de donar els torns de paraula, que es farà a través del xat, serà la 
Sra. Teresa Buch .  
 El Sr. Alfredo Vega demana la paraula. Comenta la visió de la pandemia, els ajuntaments 

han fet una gran feina des del sector educatiu com: el repartiment de beques menjador fins  
facilitar la connectivitat i estris d’aprenentatge a les famílies més vulnerables. Gran 
col.laboració i implicació de les administracions locals.Ha estat un curs molt singular que ha 
afectat de manera molt diferent. S’han explicitat les noves normes de funcionament pel curs 
vinent, que haurà de tenir una visió amplia i acompanyament especial pels alumnes més 

https://participa.terrassa.cat/assemblies/consell-fp/f/181/meetings/229
https://participa.terrassa.cat/assemblies/consell-fp/f/181/meetings/229
https://participa.terrassa.cat/assemblies/consell-fp/f/181/meetings/174
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vulnerables. Creu que és important saber com pot afectar aquest final de curs pel que fa a 
l’abandonament prematur. S’ha tirat endavant una fira d’orientació amb les limitacions que hi 
havia, però ja que teniem prèviament abandonament, cal treballar aquest tema i  identificar 
aquest alumnat per oferir oportunitats. 

 Demana la paraula el Sr.Jose Francisco Dominguez. Explica que de cara al proper curs 
interessa saber com s’implementarà el nou currículum de l’FP. Diu que el 95% de la 
representació  dels treballadors està en contra d’aquest currículum.  Posa més hores de 
pràctiques en detriment de les hores de mòduls que té el centre, com el FOL. Considera que 
és un eror que un mòdul com aquest on s’expliquen els drets i deures dels treballadors es 
retalli la tercera part de les hores. S’ha vist també que determinades famílies d’FP (com 
mecànica, fusta..)  no es poden fer no-line i per tant els preocupa que, com deia el conseller 
que per a ensenyaments postobligatoris no es posarien més recursos perquè  es poden fer 
on-line. Creu que cal més espais i mesures per a fer les pràctiques que requereix l’FP.   

 La Sra. Carme Viñas, per comentaris fets anteriorment creu que ha d’aclarir els temes que 
pugui. Per començar situa el nou curs 20-21: 

 A Terrassa es deixen de fer dos cicles i s'incorporen quatre grups nous. Explica que 
hi havia el CF d’Indústries alimentàries (del Cavall Bernat) , que ha tingut molt poc 
volum d’alumnes, i l’han canviat pel de Forneria que ha estat un èxit de preinscripció, 
son de la mateixa família que el d’ Indústries alimentàries. El CF que el curs passat ja 
van començar a treure és el de Prevenció de Riscos de l’Ins Terrassa, que té molt 
poca matrícula en general, la matrícula ha baixat a tota Catalunya.S’han reduït també 
un grup  els CF de Fred i Calor de GM, son cicles que es va  iniciar amb un 2x3, es 
van passar a cicles sencers i s’ ha reduït a 1 curs i fan 2x3, el de Fred te més 
acceptació (aires condicionats i neveres) i no tant el de Calor. S’han incorporat  tres 
nous grups al Santa Eulalia: una línea mes Condicions Fisicoesportives, una altra de 
Videojocs  i una nova de Condicionament Físic (GS). 

 Pel que fa a la preinscripció s’estan depurant les dades i no estaran  fins el 3 de juliol. 
L’alumne fa una preinscripció amb diferents dades que no sempre son correctes. Un 
cop fet cal depurar les dades. Abans d’aquesta acció s’ha vist una incrementació del 
20% tant a GM com a GS respecte al curs passat, és una informació generalista de 
tot el Vallès Occ. Cal veure com acaba. No hi ha prou places per a CF, per tant hi 
haurà alumnat que haurà de fer una altra opció o batxillerat.  

 Proves d'accés de GS, pendent de valoració i revisió. .  
 Tota la matrícula de 1r de GM i de GS serà de l’1 al 7 de setembre  
 Responent a la intervenció del Sr. Jose Francisco Domínguez de CC.OO,  hi ha el 

document del conseller, amb orientacions generals de la FP però força precises. Hi 
ha un 2n document, per concretar mesures sobre perfils professionals concrets. Hi ha 
famílies professionals per exemple hoteleria (Cavall Bernat)  o perruqueria (Ins 
Terrassa) que obren a l’exterior, que calen unes mesures concretes, un cop 
aprovades es donaran a conèixer. Hi ha diferents centres de Terrassa que  ja tenen 
fet el 1r pla que es demana . Hi ha molts cicles amb desdoblament de grups. Hi ha un 
% d’hores que es faran de manera virtual. Fins el 23/07 tenen temps els centres per 
presentar la planificació, comptant que tot seguirà bé, s’estan avançant per 
organitzar-se 

 Respecte a la normativa de la FP, la visió dels centres i del professorat, no creu que 
sigui la de les organitzacions sindicals. Amb els centres s’han fet les plantilles. S’està 
promocionant la dual, un plantejament nou on tothom està content (empreses i 
alumnat) amb notes altes, això representen  50h més de pràctiques de qualitat a 
l’empresa. Creu que no justifica l’enrenou, que son mirades diferents. 
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 Intervé tot seguit la Sra. Monica Vitolo. Explica a  UGT els preocupa la incertesa del principi 
de curs, tot i que s’està concretant, no saber com anirà tot plegat. Preocupa també la 
relaxació de les mesures de seguretat. Demanen que tothom estigui a l'aguait i concentrat 
amb les mesures de seguretat. UGT continuarà amb la reforma del currículum i aposten per 
la dual. Creu que en aquesta situació augmenten les matrícules de CF com ara  sanitat, 
potser fins ara no s’hi havia pensat en algunes professions. Creuen en l’FP com una entrada 
al mon laboral i capaç de reduir taxes d’atur.  

 Demana la paraula la Sra. Eulàlia Martínez. Parla al respecte a la Formació Professional pel 
treball. Explica que a Terrassa només a CECOT 200 cursos (comptant tots els nivells de 
cursos que imparteixen)  han estat aturats, deixa palès que no hi ha ni la Sra. Maria 
Romañach ni la Sra. Maria Dolores Megias. Diu que han seguit les instruccions del SOC i el 
Consorci, segons elles han fet 27 webinar, 34 cursos virtual i han atès 7000 empreses amb 
dubtes de temes de formació, de bonificació, fiscal i financer. Es troben que les formacions 
virtuals han anat molt bé, però n’hi ha  d’aturades perquè no es poden perquè el format 
requereix fer-ho presencial,  tampoc s’han pogut fer les pràctiques a les empreses del 
FOAP. Ara estan tornant a fer-les presencials  i la resta en format virtual. Respecte als Fons 
de formació d’enguany,  hi va haver una conferència sectorial cap el mes d’Abril-maig, on es 
va explicar una retallada important  per Catalunya de 215 milions d’euros. Al mes de maig el 
va fer una reunió amb el secretari general de treball  Sr. Josep Ginesta deia que segurament 
no es podran fer  les formacions perquè no shi haurien les convocatòries . Precisament en 
aquesta situació que estem es veu la necessitat de cursos d’inserció laboral. S'han fet 
queixes, tant per part del SOC com de la Cecot  i altres agents socials, perquè els fons que 
van a ocupabilitat seran els més necessaris. La setmana passat des del SOC, diu que hi ha 
possibilitat d’una segona conferència sectorial  i potser arriben finalment algun tipus de fons, 
no se sap si seran els 215 milions o menys. Si no arriben diners,  no hi haurà cap tipus de 
formació subvencionada ni per atur ni per treballadors. 

 El Sr. Jose Francisco Dominguez torna a demanar la paraula per al.lusions. Aclareix que 50 
hores  més de  pràctiques ho troben positiu, però no ho veuen que sigui a costa del FOL, 
mòdul fonamental per a futurs treballadors. 

 
Torna a agafar la paraula  la Sra. Teresa  Ciurana  i fa resum dels neguits, dificultat de fons ns 
que no arriben, i altres neguits comentats com son: les mesures seguretat, controversia sobre 
el currículum per l’increment de pràctiques pel que fa la pèrdua en formació de drets laborals 
dels futurs treballadors , incertesa de l’inici de curs, molts cursos no s’han pogut fer i d’altres 
s’han passat a virtual.  
Passa al següent punt. 
 
3.- Informe de seguiment (enviat prèviament)  
 
La Sra. Teresa Ciurana, mentre es comparteix a la reunió el document, resalta de cada punt:  
1.- Se segueixen treballant amb les XX.SS Es va poder fer el plenari justa abans del 
confinament .  
2.- Es va fer una reunió política  el dia 6/03 amb el Sr. Fabian Mohedano, el Sr. Joan Lluís 
Espinós i la Sra. Ariadna Rectoret   i també es va fer la reunió del fòrum a Terrassa (s’envia 
l’acta)  
3.- Hi ha les novetats enllaçades al web FP i totes les formacions a Treball Terrassa. Sobre el l 
Pacte per la  reindustrialització, s’estan definint les prioritats i continuen amb el catàleg de les 
vocacions industrials. 
4.- S’està pendent d’endegar la modalitat d’FP Dual amb l’Ins Montserrat Roig per les escoles 
bressols municipals  pel CF Educació Infantil. 

https://decidim-terrassa.s3.amazonaws.com/decidim-terrassa/uploads/decidim/attachment/file/640/200701_Permanent_Informe_de_seguiment_.pdf
https://www.terrassa.cat/oferta-fp-terrassa
https://treballterrassa.cat/#ofertaformativa
http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/desenvolupament-economic-local/pacte-per-la-reindustralitzacio-del-valles-occidental
http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/desenvolupament-economic-local/pacte-per-la-reindustralitzacio-del-valles-occidental/transformem-la-industria/despertem-vocacions/vocacions-industrials-amb-futur
http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/desenvolupament-economic-local/pacte-per-la-reindustralitzacio-del-valles-occidental/transformem-la-industria/despertem-vocacions/vocacions-industrials-amb-futur
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5.- Canvi en el beques complementaries d’Erasmus+ de CFGS, increment pressupostari de 
3.500€ en relació al curs passat, son beques pendent d’aprovació al ple.  
6.- El programa Tutories d’Acompanyament s’ha realitzat de manera virtual. El PTT (Programa 
de Transició al Treball)  atura les classes però es reemprèn virtualment. Les primeres tablets de 
l'església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies,  van ser per aquest alumnat 
7.- Destaca la Fira Terrassa Tria Futur, hi tornarem, perquè té un  punt especial. Torna a 
destacar el Directori d’entitats i centres al web TreballTerrassa.   
8.- Tota l'oferta formativa està al Treballterrrassa i s’el.liminen els llibrets. Es cancel·len els PNP 
per no garantir l’equitat entre tot l’alumnat, l’alumnat d’aquest curs es podran presentar a la 
següent edició.  
 
S'obre un torn de paraules respecte a l’Informe de seguiment  
 
   El Sr. David Aguinaga pregunta sobre la mobilitat internacional. Explica que forma part del 

grup de treball  del Pacte de Ciutat en l'àmbit de la FP i en especial a la mobilitat 
internacional. Constata que les mobilitats sobretot les promociona l’INS Montserrat Roig, no 
per mala fe de l’Ins sinó segurament per desconeixement dels altres centres. Vol saber en 
què s’ha concretat la reunió amb el Montserrat Roig i la Cambra.  La Sra Teresa Buch 
respon al respecte de  la reunió el 16/01 amb el Sr. Carles Peiró (de l’Ins Montserrat Roig) i 
la Sra. Anna Pajaron (de la Cambra). Explica que es va explicar al Plenari del mes de Març, 
es van posar les bases de crear una plataforma que permetes un treball col.laboratiu entre 
tots els centres, sobretot els que no estan posats, per potenciar la mobilitat internacional. El 
tema, que va quedar aturat per la situació actual, està sobre la taula per arrencar, per 
facilitar un treball col·laboratiu entre tots els centres educatius. De cara al Setembre es 
procurarà promoure-ho aprofitant els recursos i coneixements de tothom. La Sra. Teresa 
Ciurana pregunta si  està prevista la incorporació una tècnica i la Sra. Teresa Buch explica 
que la situació està controlada tot i que es va amb retard degut a la Covid.  

   En les accions important que s’hauran de portar a terme pel que fa a l’FP, va fer una petició 
per incorporar un indicador d’ocupabilitat per les diferents famílies professionals creu que és 
bo, per l’orientació professional. Cal que coneguin les ocupacions que, segones els 
indicadors, apuntin a una bona inserció laboral ja que no totes les famílies professionals 
tenen el mateix index d’inserció. Creu que és bo que els alumnes coneguin quines son 
aquelles ocupacions que tenen una millor inserció laboral, Demana que, aquesta petició que 
va fer en el Pacte de Ciutat,es tingui en compte. Respecte a l’indicador d’inserció laboral, el 
Sr. Isaac Albert diu que les dues propostes estan incloses en el Pacte de Ciutat i el Pla de 
xoc, les dues mesures estan acceptades i l'àmbit de les famílies professionals es treballarà 
entre educació i promoció econòmica (ocupació) Son mesures assumides que s’han de 
treballar conjuntament. 

   El Sr. Francesc Xavier Argüello puntualitza que els indicadors ja estan contemplats a la 
pàgina de la Generalitat a l’Observatori del Treball i Model Productiu es poden fer cerques 
per a qualsevol tipus de feina, dona els percentatges de contractes, el número de persones 
contractades a Catalunya, el número de persones demandants de llarga durada  la qualitat 
de la feina, i la compara amb altres ocupacions. És un indicador força ben fet, creu que es 
podria ampliar però no caldria fer-ne un altre. Ell mateix posa el link al xat. El Sr. David 
Aguinaga diu que li sembla fantàstic però creu que l’alumnat no en te coneixement, si els 
mateixos participants del Consell no ho coneixement, sembla que ha de ser dificil que arribi 
al jovent. Proposa alguna estratègia per donar-lo a conèixer. El Sr. Isaac Albert diu que la 
feina està feta,   però és evident que cal donar-li difusió.  

 
 

https://www.terrassa.cat/mobilitatfp
https://www.terrassa.cat/serjovedespreseso
https://www.terrassa.cat/ptt
http://blogs.terrassa.cat/firatriafutur/
https://treballterrassa.cat/#orientacio
https://treballterrassa.cat/
https://governobert.terrassa.cat/transparencia/pacte-de-ciutat/
https://treballperocupacions.observatoritreball.gencat.cat/treballperocupacions/web/quina-ocupacio-t-interessa/indicadors-principals
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El Sr. Isaac Albert, com ha de marxar, demana passar al punt 7   
 
7.- Pacte de Ciutat.  
 
El Sr. Isaac Albert explica que en aquests moments están explicant  el concepte de pla 
estratègic, pla de xoc, a diferents consells, no entra en la precisió específica del nom. Explica 
que hi ha un escenari mogut, però creu que s’ha de fer un apunt per situar els actors que 
participen en aquest Consell. Aquesta ciutat històricament s’ha construït a partir d’espais de 
treball comuns, per construir la ciutat conjuntament, un claríssim exemple és el Consell FP 
pels  bons resultats que ha tingut al llarg de la història.  A partir de la crisi del 2009, els espais 
han servir per arribar a acords i pactes per donar solucions i respostes però també és veritat 
que  s’havien arribat a trencar els espais de confiança abans de la pandèmica, e aquest 
moments encara és més necessari que mai  tornar a treballar conjuntament de concertació i 
treball . En aquest espai que és el Consell hi ha diferents agents socials, patronals, és 
important tornar a entendre que  cal tornar a trobar espais per mirar el futur. El treball que 
s’està fent des de l’Ajuntament és de dues línies: 

 Pla de xoc ,mirada curta, actuacions i decisions immediates, des de diferents àmbits i 
serveis, també des d’Educació, conjuntament amb aportacions de diferents agents 
(sindicats, patronals i diferents entitats) que han aportat les seves necessitats i 
demandes. 

 Mirada llarga, la capacitat de  construir la ciutat a llarg recorregut. Els diferents agents 
del Consell creu que son necessaries, cal que tinguin un paper important. És important 
que aquest pacte de ciutat, aquests espais de confiança es converteixi en un pla 
estratègic de futur.  

Explica que diferents agents, CCOO, UGT, Cambra, CECOT, partits polítics,  ja estan fent 
arribar mesures i que ja les estan aplicant.  
Es disculpen i retiren el Sr. Francesc Xavier Arguello i el SR. Isaac Albert per una altra reunió.  
 
4.- Valoració de la Fira Terrassa Tria Futur  
 
La Sra. Teresa Ciurana recupera l’ordre del dia. Explica que ha esta la 1a fira que s’ha fet a 
Terrassa, teniem poc temps per treballar la fira i a un mes vista cal canviar el model de fira a 
virtual. Agraeix  la participació de totes les persones del Consell, no es exclusiva de l’FP, inclou 
altres modalitats i ofertes formatives: adults, universitat, batxillerats específics, ensenyaments 
artístiques, també el tema de mobilitat. Agraeix  als altres serveis i altres administracions que 
han donat suport per la Fira.  
Caldrà buscar per l’any vinent un format diferent, caldria aprofitar el format virtual i combinar-lo 
amb el presencial. Les dates seran segur abans, cap a finals de febrer, cal començar a 
treballar-hi. Dona la paraula a la Sra. Luci Morera que projecte el resum de la Fira, lincat al 
web. Fa un resum del nombre de visualitzacions de píndoles (explicació curta de diferents 
formacions), exhibicions (explicació per part de l’alumnat de la seva experiència en diferents 
cicles formatius o formacions), xerrades (dirigides a diferents àmbits: alumnat, famílies, 
tècniques d’orientació, FP dual i mobilitat) alguna d’elles amb més de 50 persones, estands (on 
es mostraven els diferents centres educatius, entitats i administracions públiques) i POPs 
(punts d’orientació personalitzada: acadèmica, de formació ocupacional, d’FP Dual, 
d’emprenedoria i de mobilitat) que es poden veure aquí. Explica que es va fer arribar un 
qüestionari de valoració a totes les persones participants dels diferents àmbits, amb una 
valoració quantitativa i suggeriments i propostes. La Sra. Teresa Buch recorda que estan 
penjades. La Sra. Teresa Ciurana reconeix la feina que hi va haver al darrera, i agraeix a tots 
els serveis i persones tècniques  que hi van estar implicades.  

https://governobert.terrassa.cat/transparencia/pacte-de-ciutat/
http://blogs.terrassa.cat/firatriafutur/
https://www.terrassa.cat/fira-tria-futur
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
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5.- Oferta Formativa   
 
La Sra. Teresa Ciurana explica l’oferta formativa per al curs 2020-2021. 
Moltes formacions s’han convertit en virtual, d’altres s’han posposat, però totes es troben al 
cercador de TreballTerrassa per buscar segons les formacions, la durada,  el centre…. Està tot 
integrada la FP Inicial, la FO i FC. Des de Foment i del servei d’Educació s’ha fet un treball de 
contactar als serveis educatius per poder tenir la informació actualitzada.  
Recorda i resumeix les novetats per al proper curs que anteriorment ha explicat la Sra. Carme 
Viñas.  

 A la demanda de si hi ha alguna pregunta, el Sr. David Aguinaga demana a la Sra. Carme 
Viñas pel curs d'Indústries Alimentàries.  Explica que el curs 18-19, hi havia matriculats 21 
alumnes, i el 19-20 hi havien 19 alumnes. Li demana com és que això no ha acabat 
d’arrencar, sembla que hauria de ser una oferta formativa amb molta demanda  

 La Sra. Carme Viñas  explica que el procés que ha seguit el Departament. Explica que a GM 
la sortida professional és la indústria alimentària, per exemple aquí a  Terrassa, la sortida és 
la producció, estan a les línies de treball (per ex: hamburgueses) és una  línea de treball 
dura,  el jove de 16/17 anys li és complicat, és una feina molt dura i no massa ben pagat, de 
vegades hi havien anat a parar alumnat que, com no entrava a un altre CF, entraven en 
aquest, i desprès de veure què era, canviaven. Si que és cert que a GS, és mes atractiu, es 
fa l’Anàlisi del producte, que es pot confondre també amb algun altre cicle (Dietètica, 
Química)  que també fan control de qualitat. El Sr. David Aguinaga agraeix l’explicació, creu 
que la indústria alimentària té futur i és força trist que l’alumnat caviin o abandonin el CM. La 
Sra. Carme Viñas explica que és molt trist, però que és un sector que no demana certificat 
per treballar-hi, no cal res, aquest fet no ajuda gaire a potenciar els cicles. Diu que només 
demanen el curs de protecció  que amb 10 hores n’hi ha prou. El Sr. David Aguinaga se 
sorprèn perquè en aquest moment on l'alimentació sembla un tema que interessa amb 
empreses ecològiques, productes de qualitat, pregunta si les empreses del sector no 
demanen persones més qualificades. La Sra. Carme Viñas diu que van començar a fer la 
dual aquí mateix a Terrassa però no els hi falta titulació del treballador perquè és cadena de 
producció. Hi ha d’altres cadenes d'indústria si que demana especificitat, per tant amb un 
curs FO de 800 hores ja n’hi hauria prou, els CF son de 2.000 hores.  

  
 
6. JORNADA A TERRASSA PARLEM DE L’FP.  
 
La Sra. Teresa Ciurana comenta que aquesta jornada es feia tradicionalment al mes de 
setembre, s’ha fet durant 17 anys consecutius. En aquest moment per la dificultat pandemia, no 
es podrà fer al mes de Setembre. Explica que tenen a mes la intenció de vincular-la a la Fira. 
Voldria que el Consell que sempre hi ha estat vinculat i ha participat per proposar temes, 
demana que seguiexi però de cara al nou any i  vinculada a la Fira. Volen que la fira que no ha 
pogut ser aquest any com volien i donar-li el relleu que calia, l’any vinent s’intentarà combinar la 
modalitat virtual i presencial hi volen encaixar la jornada d’FP.   
 

 

 

 

https://treballterrassa.cat/
https://www.terrassa.cat/oferta-fp-terrassa
https://www.terrassa.cat/jornada-terrassa-parlem-fp
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8.- Torn OBERT DE PARAULES.  
 
 La Sra. Carme Viñas per al·lusions al tema anterior vol aclarir un punt del company de 

CCOO, sobre la pèrdua d’hores del mòdul de FOL. Explica que  aquest currículum ha portat 
polèmica des de fa un any i al final el curs vinent es posen en marxa. No es perd cap hora 
de classe ni  de professorat. Aquest mòdul de 99h passa a 66h, però aquestes 33 hores es 
treballaran dins d’un mòdul de moltes hores. Tots els mòduls tenen un projecte a 
desenvolupar  d’innovació, emprenedoria i recerca, amb finalitats molt concretes i aquestes 
33 hores s’impartiran en aquest projecte pel mateix professorat de FOL. És una mirada per 
treballar per projectes i s’intentara treballar cada vegada més amb projectes reals. Sap que 
va ser convidat el director general i podria haver-ho explicat molt però no va ser possible que 
participés en aquesta reunió perquè va ser avisat molt just i ja tenia una altra reunió. De 
totes maneres diu que no hi hauria cap problema en venir un altre dia per poder-ho explicar 
millor. El Sr. José Francisco Domínguez diu que sap que no es perden hores de professorat, 
en són conscients, era un tema més conceptual pel contingut del FOL pròpiament dit.  

 El Sr. Josep Armengol deixa constància que la sessió amb el programa TEAMS ha anat molt 
bé i felicita a la presidenta, a la moderadora i  a les tècniques que hi han ho han fet possible. 
També felicita les persones tècniques que han posat els links i mantenen la pagina web. 
Expressades les gratituds i reconeixements,  ressalta que, tot i les dificultats i aturada  l’FP 
segueix endavant. Afegeix un aspecte des del mon empresarial, creu que potser la resposta 
de les empreses no serà les que voldríem. Les prioritats en aquests moments per les 
empreses son unes altres. Potser aconseguir personal en pràctiques els hi serà difícil. 
Excusa les empreses que poden posar problemes demana col.laboració ja  que a través de 
la patronal hi poden fer algun apropament perquè hi col.laborin. Diu que la pandemia 
sanitària pot acabar amb la vacuna, però no n’hi ha per l'econòmica que potser pot durar fins 
entrat el 2022 

 Demana la paraula el Sr. Josep Beltran. Manifesta satisfacció de poder  tornar a ser-hi per 
continuar treballant amb l’FP. Complementa el que ha dit el Sr. Josep , hi ha molta diversitat 
a les empreses, algunes sense feina i d’altres sobreixides, caldrà veure els llocs de treball i 
les opcions per l’alumnat en pràctiques. Reitera la predisposició de les institucions 
empresarials enper ajudar que l’FP segueixi fluint.   

 La Sra. Carme Viñas. Comenta que s’ha tornat a reactivar, fa 3 setmanes  els acords de 
Dual i de pràctiques. Hi ha empreses que estan agafant alumnat perquè pugui acabar les 
pràctiques, tot dependent si estan patint una ERTO. El sector que està molt tocat és el 
d’hoteleria, el sector mes fràgil i el que pot tenir greus dificultats per agafar alumnat en 
pràctiques .  

 
La Sra. Teresa Ciurana entoma la paraula. Encoratja a retrobar-nos per entomar les dificultats  
importants del curs vinent, sobretot pel que fa als espais que caldrà trobar i ja han començat a 
treballar. Algunes coses s’hauran de fer de manera  una presencial, d’altres  telemàtica o bé 
combinada totes dues a l’hora (híbrida) Hi ha molta feina per davant, i  l’FP, malgrat la manca 
de fons, serà més necessària que mai amb la situació econòmica que tindrem.. Demana poder 
passar un estiu el més tranquil possible i continuar endavant.  
 
La Sra. Teresa Buch dona les gràcies i agraeix el bon funcionament que ha tingut la sessió  pel 
respecte a les directrius que s’han donat prèviament.  
  
S’acaba la reunió a les 17:35h  
 


