
Acta pendent d’aprovació formal. Podeu enviar les vostres esmenes a consellfp@terrassa.cat

COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DE 
TERRASSA

Data: 30 de novembre de 2022
Lloc:  Salesians, c. Maria Auxiliadora, 45. Terrassa
Hora de convocatòria: 16.30h

Reglament Representació Participant Delegació Assistència

Vice presidència del Consell
Vice president del 
Consell Josep Armengol SI

Secretaria tècnica del 
Consell

Secretària tècnica del 
Consell Marta Mencia S’excusa

1 Corporació competències 
Educació Regidoria Educació Teresa Ciurana SI
1 Corporació  competències 
en Ocupació Regidoria Ocupació Núria Marin S’excusa
1  Corporació amb 
competències en  Joventut Regidoria Joventut Ona Martínez S’excusa
1  Corporació amb 
competències de Serveis 
Socials

Regidoria de Serveis 
Socials Noël Duque S’excusa

1  Corporació amb 
competències en Polítiques 
de Gènere

Regidoria de 
Polítiques de Gènere Núria Marin S’excusa

1  Corporació amb 
competències en Universitats

Regidoria 
d’universitats Pep Forn S’excusa

1  Corporació amb 
competències en Innovació Regidoria d’Innovació Pep Forn S’excusa
1 Corporació amb 
competències en Activitats 
econòmiques

Regidoria 
Desenvolupament 
Econòmic Núria Marin S’excusa

1 Generalitat amb 
competències en 
Ensenyament

Coordinador 
Territorial d’FP Josep Lluís Medina SI

1 Generalitat amb 
competències en Treball i 
Indústria

Director Oficina 
Treball

Francisco Javier 
Argüello SI

1 Diputació amb 
competències en Educació

Gerent Serveis 
Educació Francesca Alaminos 

Sra. Sara 
Maroto SI

1 Diputació amb 
competències en Promoció 
econòmica i Ocupació

Gerent Serveis 
Promoció Econòmica Trinidad Molina 

1 de la Cambra del Comerç Director de Serveis Josep Beltran SI



1 de la Cecot Directora Formació Eulàlia Martínez S’excusa
1 de gremis i/o empreses de 
la Cambra Comerç, associats
Consell Vocal comité executiu Pere Rodríguez  

1 de gremis i/o empreses de 
la Cecot, associats al Consell Institut Gremi Tèxtil S’excusa

2 Unió General de 
Treballadors (UGT)

Resp. FETE-UGT Elena Gonzàlez

Repres. FETE-UGT

2 Comissions Obreres 
(CCOO)

Representant CC.OO Raúl Aragonés 

Responsable de 
sectors privats reglats

José Fernando 
Domínguez S’excusa

1 de centres de formació 
privat/concertat associats al 
Consell Titular Salesians Miquel Armengol SI
1 de centres de formació 
públics  associats al Consell Direcció Ins Terrassa Anna Molist S’excusa
1  de  cadascun  dels  grups
municipals  que  no  tingui
representació  en  aquesta
Comissió Permanent

Tot per Terrassa Salvador Esquius 

ERC Joan Miquel Villagrasa S’excusa

PSC Sr. Carlos Làzaro SI

Ciutadans Sr. David Aguinaga SI

Junts x Terrassa Montserrat Caupena 
Marta 
Sánchez SI

Altres persones que 
assisteixen o s’excusen

Regidoria Educació 
Ajunt. Vacarisses Paola Moral S’excusa
Alcadessa Ajunt. 
Rellinars Marta Roqué S’excusa

Alcalde Viladecavalls Cesca Berenguer 
Marc 
González SI

Assessor regidora 
Educació Rafa Homet SI
Directora Àrea 
Promoció econòmica

Montserrat Martínez 
Soler S’excusa

Directora Fundació 
Cecot Formació Eulàlia Martínez S’excusa
Cap Servei Orientació
i acció educativa Javier Lacárcel Soto SI
Tècnica Servei 
Educació Nathalie Emond SI
Foment Maribel Gelis Garrido S’excusa



La sessió de la Comissió Permanent comença a les 16.34h.

La Sra. Teresa Ciurana dona la benvinguda als membres, agraeix la visita anterior als tallers de 
formació professional dels Salesians i comença amb els punts de l’ordre del dia.

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

La Sra. Teresa Ciurana demana per l’aprovació de l’acta anterior. En no haver-hi cap aportació es 
dóna per aprovada.

2. Proposta òrgans de govern 2023

La Sra. Teresa Ciurana dona pas al Sr. Javier Lacárcel, Cap d’Orientació i Acció Educativa que ve
en substitució de la Marta Mencia, Secretària tècnica del Consell. Proposa recuperar el sistema de
planificació de les sessions dels òrgans del Consell per fer més efectiva l’assistència. La Comissió
permanent seria els dimecres 8/02, 5/07 i 8/11 en la franja 12h a 14h i el plenari el 10 de maig
(anteriorment a les eleccions), també en la franja 12h a 14h, havent-hi marge per ajustar l’hora
d’inici.  El Sr.  Javier  Lacárcel pregunta si  algun membre del  Consell  vol  proposar un tema per
tractar. No es formula cap proposta i s’aprova el calendari.

3. Preparació del plenari extraordinari per a la presentació de l’informe «Encaix FP i
empresa: metall i tèxtil»

La Sra Teresa Ciurana comunica que el proper 13 de desembre a la tarda se celebrarà una  sessió
extraordinària del Plenari del Consell per presentar l’informe. Dona pas al Sr. Javier Lacárcel que
explica que l’informe, fruit d’un treball iniciat fa més d’un any, serà anunciat per roda de premsa
just abans de la sessió del Plenari.  Afegeix que aquesta setmana s’està acabant d’editar la part
gràfica i algun punt de contingut

El Sr. Josep Armengol pregunta pel format de la roda de premsa i el rol dels membres del Consell.

El Sr. Rafael Homet respon que la roda de premsa serà institucional, comptant amb representants de
la Cambra, la Cecot, l’Ajuntament etc. mentre que al Plenari es donarà una explicació més tècnica i
extensa de l’informe.

El Sr. Josep Armengol considera oportú que la presentació de l’informe vagi a càrrec del Sr. Pere 
Ejarque, com a coordinador i impulsor. El fet que no sigui membre del Consell de l’FP hi dóna una 
visió més àmplia.

4. Inici del projecte EULEP a càrrec de la Cambra de Terrassa

La Sra Teresa Ciurana dona la paraula al Sr. Josep Beltran que explica que els 5 i 6 d’octubre es va
fer  el  llançament  del  projecte  EULEP  a  Brusel·les  (Plataforma  Europea  d’Experiència
d’Aprenentatge), enfocat a potenciar la coordinació de territoris implicats amb l’FP a l’entorn de les
necessitats de digitalització (intel·ligència artificial, realitat virtual i innovació social). Hi participen
10 països socis. A Terrassa, la Cambra és el soci impulsor coordinador, l’Ajuntament participa com
a expert en dinamització de les institucions locals a l’entorn de l’FP i la UOC com a promotor de
metodologies on line. 



Els objectius són:
 Exportar bones pràctiques des d’un territori referent a Catalunya i compartir coneixement
 Posar  el  focus  en  noves  professions  d’àmbit  digital,  incorporar  la  digitalització  a  les

empreses i connectar tot l’entorn d’FP amb activitats digitals
 Divulgació, esdeveniments i promoció d’activitats

El finançament arribarà indirectament a traves del ministeri.

5. Resultats preinscripció i matrícula a la formació professional inicial a càrrec del Servei 
Territorial del Vallès Occidental del Departament d’Educació de la Generalitat

La Sra. Teresa Ciurana dona pas al Sr. Josep Lluís Medina, que inicia la seva presentació amb el
mapa d’FP del Vallès Occidental, el qual abasta des de 3r d’ESO amb l’FP bàsica fins la formació
contínua. Presenta els PFI-PTT que s’ofereixen a l’alumnat de 16 a 21 anys sense ESO ni titulació i
permeten reenganxar-se als cicles formatius de grau mitjà, els IFE per a persones amb necessitats
educatives especials, els cicles formatius de grau bàsic, els cicles formatius de grau mitjà, els de
grau superior i cursos d’especialització.

Destaca l’increment  de grups  de  CFGM i  CFGS al  Vallès  responent  a  l’augment de l’alumnat
interessat, tenint en compte les sortides laborals que ofereix l’FP. Comenta la demanda elevada de
CFGM d’informàtica, superior a l’oferta i que cal reconduir a través de l’orientació. Destaca els 8
grups de cursos d’especialització d’FP, que responen a noves demandes.

Explica que l’FP bàsica presenta 4 perfils: serveis administratius, serveis comercials, informàtica
d’oficina  i  perruqueria  i  estètica.  No  detalla  totes  les  famílies  professionals  relacionades  amb
l’oferta dels CFGM i CFGS donat que consten a la documentació, que s’enviarà conjuntament amb
l’acta. El Sr. Medina afegeix que aquest curs el Departament vol que l’oferta de grau superior creixi
a centres i entitats que tenen espai.

Dels cursos d’especialització destaca el de fabricació additiva, que va tenir molt bona acollida i els
cursos de cultius cel.lulars i manteniment de vehicles híbrids i elèctrics, donat que no es troben
professionals en aquest sector.

A l’apartat de dades de preinscripció i matrícula, el Sr. Josep Lluís Medina comenta que amb els dos
períodes diferenciats (alumnat de continuïtat / resta d’alumnat), hi ha alumnat que s’ha incorporat
tard. S’està treballant per a què aquest any, tot s’acabi el 30 de juliol. Explica que el 96,2% de
l’alumnat que venia de quart d’ESO ha obtingut plaça, el 88,6% en primera opció. Les places més
demanades són de sistemes microinformàtics, cures auxiliars d’infermeria, gestió administrativa i
guia en el medi natural de temps de lleure, havent-hi dificultats per trobar pràctiques. L’agrària és la
única família professional amb demanda baixa, mentre el tèxtil té resposta variable.

Als cicles formatius de grau superior ha tingut assignació en primera fase el 66,9% de l’alumnat, el
86,6% en primera opció. Les places més demanades són educació infantil, administració i finances,
integració social, marketing i publicitat. 

El  Sr.  Josep Lluís Medina acaba observant  que el  cicle  de manteniment  té  una demanda força
variable d’un municipi a l’altre, energies renovables a Terrassa no té demanda i hoteleria i turisme a
segon no acaba de quallar.



El Sr. David Aguinaga observa que estan entrant persones majors de 25 anys, sent la formació
contínua una oportunitat per cobrir la demanda del sector industrial, sobretot. El Sr. Josep Lluís
Medina respon que la majoria entra per prova d’accés. Com que molts cicles no tenen tanta inserció
laboral, el de só i imatge per exemple, es fa després un cicle de grau superior més industrial, sovint
estant treballant. Per tant, si que molta gent es forma però ja està treballant.

El Sr. Carlos Làzaro apunta que hi ha una disminució de cursos de grau mitjà de primer a segon. El
Sr. Josep Lluís explica que hi ha molt abandonament a grau mitjà. L’orientació és important, sovint
s’escull més per vacants que per vocació. Passa el mateix a batxillerat. 

El  Sr  Josep  Beltran  observa  que  els  tutors  no  tenen  el  coneixement  de  les  empreses,  s’ha  de
recuperar  la  connexió  entre  mon  formatiu  i  empresarial.  Hi  ha  petites  empreses  amb falta  de
treballadors. Per una altra banda la tecnologia va canviant, la gent a vegades s’ha de formar de zero.

El Sr Miquel Armengol observa que falten places d’FP però quan s’ofereixen places no s’agafen.
Destaca que hi ha escoles de la  xarxa d’escoles cristianes que tenen l’escola feta i  els  falta el
concert.

La Sra Teresa Ciurana comenta que de la mateixa manera que s’ha prioritzat quart d’ESO aquest
any per accedir a CFGM, l’alumnat de batxillerat té preferència per entrar a cicle superior. El Sr.
Josep Lluís Medina respon que el cupó del 60% s’està revisant. La Sra Teresa Ciurana considera
que s’ha de millorar l’orientació però la família acaba decidint i té dret a equivocar-se. Delega en el
Sr. Javier Lacárcel la dinamització dels punts següents.

6. Terrassa Tria Futur 2023 i celebració 20è aniversari del Consell FP de Terrassa

El Sr. Javier Lacárcel explica que la Fira serà els dijous 9 i divendres 10 de març, a l’espai firal. Es
mirarà de potenciar la participació de les famílies a les tardes. Planteja fer alguna activitat dins la
fira per celebrar els 20 anys del Consell.  Explica que no es poden ampliar més dies per raons
econòmiques.

El Sr. Josep Lluís Medina destaca que el dissabte és un dia molt maco a la Fira de Sabadell perquè
hi van moltes famílies.

La Sra. Pilar Gutiérrez comenta que empreses i entitats ja van desmuntar el divendres tarda a la
última edició i ens hem d’assegurar que ningú marxi. El Sr. Francesc Xavier Argüello reforça la
importància del compromís de participació fins al final.

A continuació, el Sr. Javier Lacárcel proposa unir els dos últims punts de l’ordre del dia:

7. Informació dels agents socials, econòmics i educatius del Consell: novetats, dificultats,
reptes i propostes en relació a l’FP.

8. Torn obert de paraules

El Sr Javier Lacárcel comenta que de cara al Plenari del Consell, a banda de presentar l’informe, es
mirarà de convidar algú del sector de l’FP per fer una xerrada.



La Sra Pilar Gutiérrez explica que per primera vegada s’està fent formació ocupacional dual en el
sector sanitari a partir d’una convocatòria del SOC i comptant amb la implicació de la Mútua. Es
una experiència pilot que es pensa ampliar, si funciona.

El Sr. Francisco Javier Argüello comenta que també es fa a Prodis.

La Sra Sara Maroto comenta que des de la Diputació s’està creant una xarxa de noves oportunitats
educatives amb municipis que estan lluitant contra l’abandonament i comparteixen propostes de
millora de l’orientació. De moment són 94 municipis, l’idea és ampliar i compartir bones pràctiques
a nivell polític i públic.

Sense més qüestions la reunió es dona per acabada a les 17:40h 


