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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 

 
  
 
 
 
                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 02 2019 

        
        Ordinària 
 
        Extraordinària 
      
        Urgent 
 

16 15 

18 00 

Sala  d’actes de la Cambra de Terrassa C/ Blasco de Garay, 29-49 
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Assistents :  

Cognom, Nom  Càrrec Institució  

Aguinaga, David Representant  Grup Municipal Ciutadans 

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  Secretària tècnica del Consell FP Ajuntament de Terrassa 

Dominguez, José F. Representant Comissions Obreres CC.OO 

Esteve, Núria  Tècnica del Consell FP Ajuntament de Terrassa 

Forn, Pep Regidor Universitat - Innovació  Ajuntament de Terrassa 

González, Montse Representant Unió General de Treballador  FETE-UGT 

Homet, Rafael Assessor Regidora d’Educació Ajuntament de Terrassa 

Martínez, Ona Regidora Joventut Grup Municipal TeC 

Martínez, Eulàlia Directora de Fundació Cecot Formació  Cecot 

Martínez, Santi  Director Àrea Cicles de la vida Ajuntament de Terrassa 

Molist, Anna Representant de centres de formació públics Ins Terrassa 

Rueda, Jordi  Representant Grup Municipal PSC 

Samper, Miquel Representant 
Grup Municipal Junts per 
Terrassa 

Vega, Alfredo  President Àrea Educació DIBA 

Villagrasa, Josep Representant Grup Municipal ERC 

Viñas, Carme 
Coordinadora territorial d’Ensenyaments 
Professionals 

Departament d’Educació 
Generalitat de Catalunya 

 
 
S’excusen 

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 

Chueca, Nuria  Tècnica en formació  Consorci Sanitari de Terrassa 

Duque, Noel Regidor Serveis Socials Ajuntament de Terrassa 
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Esquius, Salvador Representant  Grup municipal Tot x Terrassa 

Gónzalez, David  Sots director ESEIAAT ESEIAAT 

Marin, Núria  Regidoria Polítiques de Gènere Ajuntament de Terrassa 

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

Morera, Luci Tècnica del Consell FP Ajuntament de Terrassa 

Setó, Jordi  Representant CCOO 
Comissions Obreres de 
Catalunya 

 
 

A les 16:15h la Sra. Teresa Ciurana inicia la sessió de la comissió permanent. La Sra. Marta 
Dinarès aclareix que la Sra. Ona Martínez és regidora de joventut.  
 

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

 
El Sr. David Aguinaga intervé per dir que va fer una esmena a la Sra. Lucinda per unes 
paraules que li va adreça el Sr. Noel Duque a l’anterior comissió permanent, manifesta que 
aquesta no està inclosa a l’acta. La Sra. Marta Dinarès aclareix que en una acta no es diuen 
totes les paraules textuals de les persones que intervenen i aclareix que la Sra. Luci Morera va 
posar la informació no literal, donat que les paraules textuals eren complexes. 
 
El Sr. Alfredo Vega afegeix que s’ha d’escoltar i incloure la manifestació de les persones a 
l’acta perquè quedi reflectit. La Sra. Marta Dinarès comunica que es parlarà amb la Sra. Luci 
Morera per tal que li pugui donar una resposta durant les pròximes setmanes. Aleshores, queda 
l’acta anterior pendent d’aprovació.   
 

2. Lliurament de l’informe de seguiment del Pla de treball del Consell de l’FP 

 
La Sra. Marta Dinarès informa que s’ha enviat per correu electrònic el document i la Sra. 
Teresa Buch comunica que s’ha decidit no revisar ni imprimir l’informe de seguiment perquè 
sigui més àgil i proposa que en el cas que es vulgui fer diferent es pot fer d’una altra manera.  
 
El Sr. Josep Beltran demana si hi ha algun punt a destacar i la Sra. Marta Dinarès en fa un breu 
resum:  
 
Línia 1: Manifesta que es va fer una reunió del grup estable.  
Línia 2: Recorda que al Fòrum de ciutats amb de l’FP hi ha 12 ciutats, algunes dirigides pel 

servei d’educació, d’altres per al servei de promoció econòmica i d’altres pe ls dos serveis 
conjuntament. El mes passat es va anar a la jornada del Consell FP de Granollers “junts per 
una FP millor”. 
Línia 5: Informa que el mes de desembre es van atorgar 16 beques Erasmus+ a 16 alumnes, 

l’import era variat un de fix i l’altra variable en funció de la renda de la família. Dona a conèixer 
que durant el mes de gener es va fer una reunió de mobilitat internacional que va concloure 
amb el desig de revifar el grup de treball per donar suport als centres que fan mobilitat 
internacional perquè hi hagi un intercanvi d’informació, documents i crear una xarxa de centres. 
Línia 6: Expressa que per fomentar la continuïtat formativa del jovent de la ciutat es continua 

amb el programa de tutories d’acompanyament i la maleta de les famílies. A més de la novetat 
d’aquest any en la que s’hi estan evocant esforços, la fira “Terrassa tria futur”.  



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

                                                                         consellfp@terrassa.cat 

 
 
  
 

                        Acta comissió Permanent 11/02/2020                4                                                                                
 

 

consellfp  Fpterrassa 
 
 

 
 

@consellfptrs  

terrassa.cat/consellfp 

Línia 7: Manifesta que l’acord pendent de signar de la Xarxa Terrassa Orienta es signarà el dia 

de la fira.  
Línia 8: Comunica que s’han tancat les bases dels premis nous professionals de la propera 

edició, que estan pendents d’aprovació al ple i l’acte de lliurament serà el dia 18 de juny a la 
Cecot. Informa que 8 dels projectes guanyadors de la darrera edició s’han presentat a la mostra 
d’emprenedoria de l’FP, un premi de reconeixement.  
 
 

3. Lliurament de la proposta de Pla de treball 2020 a presentar al Plenari del 4 de març. 

  

La Sra. Teresa Buch informa que l’actuació estrella d’aquest any serà la fira i pronuncia que el 
document de l’acord bases terrassa orienta es signarà a la fira. Tot seguit, dóna pas a la Sra. 
Marta Dinarès que explica breument el pla de treball 2020, tanmateix informa que moltes de les 
accions es veuen involucrades a la fira, tot i això destaca alguns punts: 
 
Mobilitat internacional: Comunica que és important parlar de la xarxa 3, hi ha voluntat de 
dinamitzar el grup de treball de la mobilitat internacional donada la pausa actual.  
 
Difusió FP: Afirma que es continuarà amb la jornada i els premis nous professionals, els quals 
dóna a conèixer que hi haurà dues categories noves (FP Dual i la reagrupació de PFI amb uns 
criteris diferents).  
 

4. Propostes de ponència a realitzar dins el pròxim Plenari.  

 

La Sra. Marta Dinarès informa que el dia 4 de març a les 12h serà el proper plenari, explica que 
dels dos espais que van confirmar, serà a l’escola Vedruna Vall on es farà l’acte, per motiu que 
l’Institut del Teatre com a primera opció, la sala no és adequada a l’accés. A més, recorda que 
queda pendent acordar una ponència i informa com a possible proposta l’estudi que va quedar 
pendent presentar sobre d’FP relacionat amb l’ocupabilitat.  S’acorda que la Sra. Carme Viñas 
buscarà una persona que pugui fer la ponència de 15-25 minuts.  
 

La Sra. Teresa Buch proposa rebre altres propostes si ho consideren.  

 

5. Presentació del projecte Fira Terrassa Tria Futur. 

 
La Sra. Teresa Buch anuncia que l’actuació a destacar aquest any és la fira que es portarà a 
terme els dies 28 i 29 d’abril al recinte firal, manifesta que no són les millors dates perquè 
coincideix amb el període de pre-matriculació, no obstant això, no es volia ajornar aquest any. 
Expressa que el propòsit per l’any vinent és que es faci durant el mes de febrer i març.  Explica 
que és una fira d’orientació centrada en l’orientació i la formació, on hi haurà estands, píndoles 
informatives de 15 minuts de diferents àmbits i cicles, exhibició d’empreses i famílies 
professionals, espai de demostracions, espai internacional (mostra d’experiències de 
l’alumnat), xerrades que es faran al casal Sant Pere i a la Biblioteca central, espais de treball 
per oferir als centres educatius formar part de la xarxa 3, entre d’altres. A més, dóna a conèixer 
els eixos centrals de la fira, que seran les famílies de sanitat i imatge i so.  
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La Sra. Carme Viñas puntualitza que des de la mirada d’FP els eixos escollits per la fira no 
tenen necessitats d’explicar-se i manifesta que hi ha molta demanda de formació i molta sortida 
professional. Pronuncia que escolliria altres temes, com per exemple indústria.  
 
El Sr. Rafel Homet aclareix que són temàtiques que es van acordar amb Foment i que es vol 
apostar per la imatge de ciutat, tot i això, expressa que altres anys es potenciaran altres temes.  
 
El Sr. Alfredo Vega afirma que té sentit si es fan dos temes, proposa que un pot ser d’aposta de 
ciutat i l’altra que sigui de sectors de l’FP que tinguin una manca d’alumnes formatius i el que 
l’empresa necessita però que els joves no els atrau.  
 
El Sr. Pep Forn aclareix que el fet que siguin aquests dos sectors va ser una qüestió del 
departament d’innovació, una aposta de l’equip de govern consensuada des de diferents 
serveis i regidories. Afirma que són dos sectors que demanen més mà d’obra especialitzada i 
pronuncia que són dos àmbits que lliguen amb universitats però que també s’hi pot arribar des 
de l’FP com a feines complementàries.  Aclareix que és la primera experiència i afirma que és 
una mostra del que té la ciutat.  
 
La Sra. Teresa Buch assegura que no serà una fira monotemàtica, afirma que sanitat i imatge i 
so són els temes estrella i els que es potenciaran però expressa que també hi haurà diferents 
mostres de diferents sectors i que no serà únicament audiovisual i salut.  
 
La Sra. Eulàlia pregunta on són els sectors industrials i expressa que venim d’un any passat de 
manca de vocacions industrials i manifesta que aquests temes no s’han preguntat ni a educació 
ni a promoció econòmica i demana parlar-ne per a pròximes edicions condensadament.  
 
La Sr. Alfredo Vega està d’acord en potenciar els sectors que tenen necessitats i adequar les 
necessitats a la població. 
 
El Sr. Josep Villagrasa opina que la fira és una iniciativa positiva que al municipi no existia i 
considera que s’ha de valorar positivament per promoure la formació professional i l’orientació. 
Assegura que tota idea és millorable. 
 
El Sr. Rafael Homet pronuncia que incorporar un tercer tema pot ser una opció i afirma que 
està dissenyada per veure el mercat laboral i quines possibilitats té el mercat laboral, amb tota 
l’oferta formativa exposada, afirma que la formació industrial estarà exposada. Comunica que 
els 2 sectors tindran un espai central. Expressa que el consell de l’FP és qui mana i proposa 
que Cecot i Cambra tinguin un espai propi de l’àmbit industrial.  
 
El Sr. Josep Beltran expressa l’acord que ajudi a millorar l’encaix de necessitats i demandes i 
assegura que el sistema educatiu genera perfils que el mercat laboral no demanda. Dona a 
conèixer que el drama és en les vocacions industrials. Opina que no és una qüestió que 
Cambra i Cecot tinguin un espai, sinó més aviat de titulacions i de que tindran més ofertes de 
futur. Pronuncia que es decideixi si és una fira d’orientació o de posicionament de ciutat.  
 
El Sr. Santi Martínez aclareix que la fira és formació i orientació al territori i declara que hi haurà 
tota la formació de projecció de futur recollida amb tots els sectors, a més dona a conèixer que 
hi haurà un taller a càrrec del Consell Comarcal on hi ha incorporats els teixits industrials. Així 
mateix, expressa que des dels 5 serveis municipals van decidir posar cada any dos temes 
diferents i afirma que aquest any són sanitat i audiovisuals, tanmateix, expressa que si ara a la 
comissió permanent surt la proposta que sigui el tema industrial, proposa fer un mix.  
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La Sra. Ona Martínez informa que s’ha fet un treball transversal entre els diferents serveis 
implicats i posa en context que des de joventut es fa la mostra que es cavalca amb la fira, 
destaca que és una feina d’orientació i informació més personalitzada on es tracten opcions 
formatives després de 4t d’eso. 
 
S’acorda incorporar un tercer eix industrial i fer els contactes necessaris per veure si és 
possible incorporar-ho.    
 

6. Informació de les beques mobilitat internacional ( mecenes-patrocinadors per 2021) i 

Xarxa 3 (treball conjunt entre centres d’intercanvi d’informació) 

 

La Sra. Teresa Buch anuncia que aquest any incorporem un canvi, afirma que enguany es 
donaran 15 beques, actualment hi ha un import mínim 150 €, i manifesta que incrementarà a 
300€ perquè expressa que es va considerar que era molt poc. Afirma que s’aplicarà en funció 
de la renda i s’atorgarà el total dels 8.300€ per fer-ho més equitatiu.  
 
La Sra. Marta Dinarès recorda que el Sr. Xavier Muñoz va proposar buscar “mecenes”, és a dir 
empreses que vulguin participar i incrementar-les de la xarxa internacional.  
 
 

7. Informació de la proposta del Fòrum sectorial amb 
prospectors+observatori+empreses+centres formatius del sector  Sanitat.  

 

La Sra. Marta Dinarès dona a conèixer que actualment s’està treballant amb Foment el tema de 
la Sanitat i el teixit que hi ha a la ciutat. Manifesta la voluntat de fer un grup de treball (foro 
sectorial) on hi hagi prospectors de foment, empreses, centres educatius i el departament 
perquè puguin treballar en un mateix itinerari i d’una mateixa família professional, treballant en 
xarxa a nivell sectorial perquè puguin manifestar el currículum i el que demana l’empresa. 
Aclareix que el tema es pot anar decidint i ho relaciona amb el catàleg del pacte per la 
reindustrialització del Vallès Occidental. Manifesta que es pot tornar a parlar a la propera sessió 
permanent si es considera important.  

 

8. Torn obert de paraules i informació de les diferents entitats.  

 
El Sr. David Aguinaga expressa que s’estan planificant moltes coses i dóna a conèixer una 
proposta que afirma que recull molts temes que ja s’estan parlant.  
Opina que hi ha una inquietud perquè l’FP tingui la importància que ja tenia al municipi. Explica 
les propostes relacionades, com ara amb les problemàtiques com els sectors de mecànica, 
l’orientació, la necessitat que les empreses siguin capaces per acollir i monitoritzar els 
estudiants, els idiomes comunica que no estan prou reforçats a batxillerat, pel que fa a  
mobilitat transmet que hi ha centres que capitalitzen més que d’altres, a més d’altres temes 
com els centres que s’assignen la formació professional. Proposa a consideració del consell, 
elaborar un pla director com a full de ruta per detectar les necessitats i que es recullin en un 
document de pla de treball on hi apareguin indicadors de millora, per saber per exemple, què 
fer perquè les vocacions industrials es recuperin. Proposa que sigui un treball intern o extern.  
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La Sra. Teresa Ciurana afirma que ha rebut la proposta i manifesta que hi ha molts aspectes en 
els quals hi estan d’acord, assegura que molts d’ells hi estan reflectits en el pla de treball 2020, 
posa alguns exemples, com ara l’adequació de l’FP, el foro sectorial amb empreses, la fira i 
altres serveis com les tutories d’acompanyament i la maleta de les famílies. Proposa que si es 
considera que hi ha algun que ni hi sigui es puguin afegir. Anuncia el treball que s’està fent al 
projecte educatiu de ciutat i pronuncia encabir-ho tot en el projecte educatiu de ciutat.  
 
El Sr. Miquel Samper opina que hi ha un tema no resolt relacionat en el posicionament de l’FP, 
si s’enfoca des d’educació o des de l’empresa i manifesta que depèn de quin sigui té 
perspectives i criteris diferents. Assegura que l’objectiu ha de ser millorar la col·laboració amb 
l’empresa i recorda la col·laboració que va fer l’Ajuntament de Terrassa amb Alemanya per 
enviar alumnat d’FP. Pronuncia la importància de teixir la relació i la col·laboració entre 
educació i empresa sigui amb el pla que sigui.   
 
La Sra. Carme Viñas afirma que la planificació de l’FP és una competència del Vallès 
Occidental i informa que hi ha més oferta de temes de vocacions industrials a diferència d’altes 
anys. Comunica que en endavant hi haurà nous grups d’estudiants que seran d’altres perfils 
professionals. Informa i aclareix que hi ha una plataforma entre la Cambra de Comerç i el 
Departament d’educació per formar i assignar els tutors d’empresa.  
 
El Sr. Josep Beltran opina que sigui quin sigui el pla expressa que el consell ha de començar a 
treballar d’una altra manera. Assegura que invertir en recursos externs és un error i que el 
consell ja té prou capacitat per donar idees. Considera que ara és un bon moment per 
reestructurar les dinàmiques i els grups de treball.  
 
El Sr. Alfredo Vega fa un reconeixement de la FP Dual entre l’Ajuntament i les escoles bressol i 
proposa fer un estudi per veure quins altres serveis es poden oferir des de l’administració. 
Pronuncia la importància d’incidir en aspectes com l’abandonament escolar prematur i el fracàs 
escolar i exposa recollir dades per veure quins alumnes acaben la formació professional i quins 
es perden per veure si hi ha prou recursos i demana que es pugui incorporar l’estratègia amb 
informacions periòdiques al pla de treball.  
 
El Sr. Rafael Homet aclareix que és una qüestió de transicions educatives però més aviat de 
noves oportunitats, expressa que és una qüestió de Terrassa Orienta i de programes 
d’orientació.  
 
Es conclou la importància de recuperar dades de la comissió d’absentisme per identificar 
perfils.  
 
La Sra. Marta Dinarès conclou la sessió informant de la impossibilitat dels estatuts d’oferir la 
possibilitat que un representant de cada ajuntament adherit al consell pugui assistir a la 
comissió permanent i comunica que on poden participar és al grups estable. Es proposa la 
possibilitat de modificar el reglament amb una addenda afegint els representants perquè puguin 
assistir a la propera comissió permanent.  
 
No havent-hi més paraules, es dóna per finalitzada la reunió a les 18:05h. 
 


