
                                                                                                                    
                                                                         

ACTA PLENARI 2021

Lloc: virtual, plataforma TEAMS 

Dia: 18/05   Hora: 12h – 13:30h 

Par cipants 

Reglament Representació Participant

Presidència Alcalde President Consell Jordi Ballart S'excusa

Vicepresidència Institut Industrial Josep 
Armengol 

Assisteix

1 de cadascun dels grups municipals 

PSC Jordi Rueda Assisteix

Ciutadans David 
Aguinaga 

Assisteix

Junts x Terrassa Montse Trullas Assisteix

ERC Josep 
Villagrasa

Tot x Terrassa Salvador 
Esquius 

2 de la Corporació amb competències 
en Educació .

Regidoria Educació Teresa Ciurana Assisteix

Directora Teresa Buch Assisteix

2 de la Corporació amb competències 
en Ocupació.

Regidoria Ocupació Nuria Marin Assisteix

Directora Pilar Gutierrez Assisteix

1 de la Corporació amb competències 
en Comerç i Turisme.

Regidoria Comerç Jennifer 
Ramirez

Regidoria Turisme Josep Forn Assisteix

1 de la Corporació amb competències 
en Joventut.

Regidoria Joventut Ona Martinez Assisteix

1 de la Corporació en Polítiques de 
gènere.

Regidoria Polít Gènere Núria Marín Assisteix

1 de la Corporació amb compet en 
Serveis socials.

Regidoria SS.SS Noel Duque S'excusa

1 de la Corporació amb competències 
en Universitats.

Regidoria Universitat Josep Forn Assisteix

1 de la Corporació amb competències 
en Innovació.

Regidoria Innovació Josep Forn Assisteix

1 de la Corporació en Activitats 
econòmiques.

Reg Desen Econòmic Núria Marin Assisteix

1 de la Generalitat amb competències 
en Ensenyament 

Coord. Territorial Carme Viñas

1 de la Generalitat amb compet en 
Treball i Indústria.

Director oficina SOC Francesc 
Xavier Argüello

S'excusa

1 de la Diputació de Barcelona. President delegat educació Alfredo Vega 
López

Assisteix

1 del Consell Comarcal del Vallès Conseller Comarcal Manuel Robles Assisteix
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Occidental. Educació i Formació

1 de la Cecot. Directora de formació Eulàlia 
Martínez 

Assisteix

1 de la Cambra de Comerç. President Cambra Ramón 
Tamalàs

Delega en 
Josep 
Beltran 

1 de cadascuna de les empreses, 
associacions empresarials o institucions 
d’aquest caràcter, que vulguin integrar-
se al Consell.

LAMP Marta 
Puigdengolas 

Assisteix

Gràfiques Olsa Joan 
Solanellas

Assessoria Vallparadis Carles 
Argelagós

Assemp Miguel Angel 
Salazar

RACC Club Sonia 
Sampietro

Serafi Jaume 
Gázquez 

Alpe Margarida 
López

LEITAT Marta Cid Assisteix

Circutor Ramon 
Comellas

Kern Pharma Ferran Vidal

Cimatech S.L. Josep Mª 
Sorolla

ESTAMP SA Roser Balagué S'excusa

Terrassenca d’Informàtica i
Serveis SLU

Miquel Ortiz

Consorci Sanitari de 
Terrassa

Manuel 
Tornadijo 
Pérez

Delega en 
Nuria 
Chueca 

INTA Informàtica Miquel Cortés 
Serra

FUPAR Montserrat Lao Assisteix

Fundació La Llar Josep Datzira 

Autogaratge Dani Daniel Pellicer 

Casarramona Antoni 
Casarramona 

MAPFRE Pere Salazar Assisteix

NIFCO Jordi Miranda S'excusa

INEO Prototipos Raúl Aguilera 

PROLINE Jordi Miquel 
Morlà

ASEITEC Carles Cosials

1 de cada Gremi constituït a la ciutat. Gremi Quimic Rossend 
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Marquès

Institut Industrial Josep 
Armengol

Assisteix

GREINTEC Ignasi López 

Fusters, Ebenistes i 
Similars 

Joaquim Soler 

Gremi de la Construcció Noel Cabello

2 de l’organització sindical Unió General 
de Treballadors.

UGT Mónica Vitolo Assisteix

UGT Montse 
Gonzalez

2 de l'organització sindical Comissions 
Obreres.

CCOO José Fco 
Dominguez

S'excusa

CCOO Jordi Setó Assisteix

1 de cadascun dels centres de formació professional i/o 
ocupacional de Terrassa i àrea d’influència que vulguin integrar-
se al Consell.

Escola Llar Raquel Reillo 

Ins Nicolau Copernic Victor Lino Assisteix

Cultura Pràctica Mª Carme 
Huertas

Ins Santa Eulàlia Manuel Torres Assisteix

Escola d'Art i Disseny Ramon 
Alemany 

Assisteix

Ins Terrassa Anna Molist S'excusa

Egara Formació Montse 
Magaña 

Cingle Laura Rebollo 

L'Heura Anna Candel

Ins Montserrat Roig Carles Peiró Assisteix

Escola Pia Carles 
Cereceda

Assisteix

ESTAE (Ins Teatre) Aleix Soler Assisteix

Ins Cavall Bernat Angels 
Pujantell

S'excusa

Salesians Miquel 
Armengol

S'excusa

Edgar Montse Ramon Assisteix

Joaquima de Vedruna Empar Miralles Assisteix

Vilamanyà Ana Mª 
Vilamanyà 

Ins Blanxart Marta Fuentes Assisteix

Autoescola Vallparadis Jose Juan Vilar

Actiu Humà Núria Patsy Assisteix

Fundació Fupar Montse Lao Assisteix

Centre FP Sant Llàtzer Pilar Arrufat Assisteix

Centre FP Atletia Marc S'excusa
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Barrachina 

Vedruna Vall Ismael 
Peràlvarez 

Assisteix

1 de cadascuna de les Universitats 
presents a la ciutat, així com aquelles 
que, per la procedència de l'alumnat o 
per altres raons, vulguin integrar-se al 
Consell.

Sots direc ESEIAAT David 
González

Director de SS. ESCODI Cristian 
Verdaguer

1 de cadascuna de les Associacions, 
Entitats, ONG, etc. que el seu àmbit 
d’actuació estigui relacionat amb els 
objectius d’aquest Consell i que vulguin 
integrar-se en el Consell.

Creu Roja Marià Gàllego 

AM Alexandre Galí Núria Esteba Assisteix

AMITS (Ass. Mestres 
industrials i tècnics 
superiors)

Antonio M 
Rodriguez 

Assisteix

1 de cadascun dels municipis de l’àrea d’influència de Terrassa 
adherits al Consell.

Ajunt. Ullastrell Alcalde Jaume Puig 

Ajunt. Vacarisses Alcalde Antoni Masana 

Ajunt. Rellinars Alcalde Marta Roqué Assisteix

Ajunt. Viladecavalls 
Alcalde

Cesca 
Berenguer 

1 de cadascun dels col·lectius de joves 
de la ciutat adherits al Consell. 

Representant Col.lec 
Joves

Patricia Reche

Altres membres de la Comissió 
Permanent que no tinguin representació 

Altres persones assistents 

Assessor Educació Rafael Homet assisteix

Direc. A Cicles de la Vida Santi Martínez assisteix

Direc A. Promo econòmica Montserrat 
Martinez

assisteix

Consell Comarcal Vallès 
Occidental

Yolanda 
Ordoñez 

assisteix

Periodista Canal Terrassa Carme 
Contreras

assisteix

Escola Edgar Raquel Rueda assisteix

Ins Santa Eulàlia Marta Martínez assisteix

Servei Educació FP . 
Secretària tècnica del 
consell FP

Marta Mencia assisteix

Servei Educació FP Luci Morera assisteix

Servei Educació FP Marta Dinarès assisteix

Ponents convidats

Fundació Bertelsmann Miquel Solé assisteix

Fundació Bertelsmann Hannes Brandt assisteix

Fund. Empieza por educar Quim de 
Gispert

assisteix

                                                                                                                 
 @consellfp                

  FPTerrassa   
@consellfptrs

 

4



                                                                                                                    
                                                                         

Ordre del dia:     

1. Lectura i aprovació de l’acta del Plenari anterior
2. Informe anual 2020
3. Línies estratègiques 2021
4. Visita guiada pels continguts de la Fira Terrassa Tria Futur
5. Presentació del projecte Xcelence d’orientació de la Fundació Bertelsmann
6. Torn obert de paraules

A les 12:05 la Sra.  Teresa Ciurana dona la benvinguda a les persones
assistents  en representació dels diferents sectors.  Excusa la presència  del  Sr.
Jordi  Ballart,  alcalde de Terrassa i  President  del  consell  de l’FP. Recorda que
aquesta sessió del Plenari se celebra un cop l’any i que és el Plenari número 22
entre sessions ordinàries i extraordinàries. El Consell de l’FP és una plataforma
estable  de  treball  dels  diferents  agents  educatius,  socials  i  econòmics  que
treballem per millorar la formació professional. Destaca l’impuls de la FP Dual per
part de l’Ajuntament.

1. Lectura i aprovació de l’acta del plenari anterior
La Sra. Marta Mencia reprèn la sessió amb el primer punt del dia. Recorda

que l’acta  de  la  sessió  anterior  va  ser  enviada  per  mail.  En  no  haver-hi  cap
objecció  es  dóna  per  aprovada  per  assentiment  (Acta  Plenari  2020) 

1. Informe anual 2020
La Sra. Marta Mencia dona la paraula al Sr. Josep Armengol, vicepresident

del  Consell  que  recorda  les  línies  de  treball.  Creu  que  cal  aplicar  la  millora
contínua, per tant els objectius estan en permanent renovació.  
Els  apartats  3  i  4,  com a empresari,  creu  que son  els  punts  més rellevants.
L’adequació de la formació a l’oferta laboral és vital. Quan s’adequa la formació 
als sectors que poden oferir llocs de treball l’encaix és bo. 
Pel que fa a la formació als centres de treball, diu que  és el futur. S’ha avançat
molt  amb la modalitat  Dual,  però encara estem lluny d’arribar al  nivell  d’altres
països. Les pràctiques a les empreses en aquests moments ha estat dur no ho ha
facilitat la pandèmia, però s’espera que es resolgui. 
La mobilitat internacional, pel mateix motiu  ha quedat força aturada. 
Facilitar l’orientació al llarg i ample de la vida continua sent de gran importància
així com conèixer totes les entitats que configuren el mapa d’orientació a la ciutat,
definir  accions  transversals,  i  comprometre’s  a  avaluar  i  fer  el  seguiment  del
compliment dels criteris d’orientació al llarg de la vida centrada en la persona
El darrer apartat: promocionar i difondre la fp, continua sent necessari fer accions
de  suport  a  l’oferta  des  d’una  perspectiva  integrada,  fent  accions  que  donin
prestigi i difusió, accions de suport a l’emprenedoria,etc. 

La Sra Marta Mencia agraeix la participació del Sr. Josep Armengol i passa
a fer la presentació de l’Informe Anual, com a memòria del 2020. Puntualitza la
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reducció de paper que s’ha fet, tant amb el llibret de les formacions d’FP (avui tota
la informació de l’FP Inicial i per a l’Ocupació, es troba al web  TreballTerrassa
actualitzada),  com amb l’Informe Anual. 
S’han  mantingut  força  actuacions  i  programes  molts  d’ells  en  format  virtual.
Destaca 3 anul·lacions: 
● Les beques complement Erasmus+
● El projecte col·laboratiu de mobilitat internacional que just s’havia reprès 
● Els PNP del  2020 tot  i  que els  treballs  es poden presentar  en aquesta

convocatòria 2021 
Dona a conèixer  3 novetats:  
● La Fira Terrassa Tria Futur la primera fira d’orientació que es va haver de

reconvertir en fira virtual.  
● Projecte FP Dual   fet des de l’Ajuntament. Reflexiona que a la sala hi ha

gent molt experta en la Dual, però és un primer inici per l’Ajuntament. Hi ha
3 alumnes de l’Ins Montserrat Roig a escoles bressol municipals. 

● Beca Impulsa   Son unes beques salari amb dotació d’ordinador i mentoria
adreçada a l'alumnat de 4rt d’ESO que farà cicles formatius el curs 21-22.
Es va fer la signatura del conveni a finals d’any amb la fundació Impulsa. Hi
haurà  aproximadament  una  vintena  d’alumnes  becats.  En  aquests
moments están en fase de selecció. Hi han hagut 40 candidatures. aprofita
l’ocasió  per  dir  que  falten  persones  que  portin  la  mentoria  d’aquest
alumnat becat. Estan buscant  persones adultes per poder-ho fer. Es pot
tenir més informació al Punt de Voluntariat. 

Un cop acabada l’explicació fa  la proposta d’unificar totes les aportacions al final 
per no aturar-nos en cada punt excepte pel proper punt. També proposa d’anar 
fent les preguntes i aportacions i al xat. Anirem responent el que sigui curt de 
respondre per xat i les preguntes que requereix una resposta més llarga les 
anirem acumulant pel final per respondre. 

1. Línies estratègiques 2021
La Sra. Marta Mencia  dona la paraula a la Sra. Pilar Gutiérrez, gerent de

Foment  i  a  la  Sra.  Teresa  Buch,  directora  dels  Serveis  d’Educació  perquè
expliquin les línies estratègiques per aquest any. 

Comença la Sra.Teresa Buch amb una reflexió: l’any vinent és especial, el
Consell  farà  20  anys,  aquest  Consell  de  la  Formació  Professional  ha  tingut
sempre l’objectiu de millorar l’FP. Ara és potser el moment  per adonar-nos que
tenim camí per recórrer. Explica que el nostre objectiu son les persones; per un
costat aquelles que  segueixen amb el seu recorregut formatiu i les que, pel motiu
que sigui, han saltat d’aquest recorregut. Cal que, en aquest moment fem tothom
l’exercici  de pensar què hem aconseguit,  on som i  cap a on volem arribar. És
necessari acordar el paper que volem que tingui el consell a la nostra ciutat.  
Les seves funcions estan explicades al  Reglament d’Organització i Funcions del
consell de la formació Professional de Terrassa. (article 2) : 

Afirma que tenim la responsabilitat de la formació i inserció laboral i creu
que encara podem aconseguir millors resultats. El Consell ha de tenir força i més
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presència,  explica  la  dita:  si  busquem resultats  diferents,  no  fem  sempre  el
mateix.  Creu que ara és una bona oportunitat  aprofitant  aquests  20 anys per 
millorar els objectius. Voldríem convidar-vos a presentar i confeccionar aquestes
línies estratègiques i  modificar-les conjuntament.  Des  d’ara  fins a l’any  vinent
tenim temps per  a  reflexionar  i  pensar  conjuntament,  si  hi  ha  aquest  voluntat
compartida  de canvi.

La Sra. Pilar Gutiérrez  explica que aquest canvi, ja ha començat amb la
implicació directe de Foment, fins ara membre no massa actiu. Caldrà actualitzar
els  processos  amb  plataformes  que  ens  ho  permeten,  per  ser  més  efectius.
Treballarem per millorar la formació, l’orientació i la inserció, i per aconseguir-ho
cal la participació de tothom. Aquest planteig de canvi i nou model no vol ser una
proposta unilateral des de l’Ajuntament, es vol comptar amb tothom. Aquest any
amb  motiu  d’aquests  20  anys  de  recorregut  pot  ser  un  bon  moment  pel
replantejament, hi ha els òrgans participatius definits i tenim eines que ens han
d’ajudar. Ja hi han hagut canvis,  la pandemia ha ressentit les formacions d’FP i
també el  mon laboral.  així  doncs cal  treballar  pels  nous objectius  que podem
proposar conjuntament.  

La Sra. Teresa Buch afegeix que no es demana el model de treball, creuen
que caldria un canvi de model,  la proposta és  amb els recursos que ara tenim
que hem d’aprofitar, i tot el  que es cregui que podem incorporar. 
Demana com es veu aquesta proposta,  si  hi  ha consens en aquest  canvi  per
començar-hi a treballar. 

El Sr. Josep Beltran, veu interessant de fer aquest canvi per l’adequació al
moment actual. 

El Sr. Alfredo Vega, opina que el fet de replantejar-se és sempre positiu.
Creu que cal fer una reflexió més profunda, opina que s’ha fet molt bona tasca
que s’ha  de valorar.  Es pregunta  quin  paper juguem en  la planificació  de les
formacions i  reclama la presència a les taules de planificació,  poder  tenir  veu
pròpia. Diu que fem propostes però les decisions es prenen en una altra banda.
Valora la bona feina dels Consells de l’FP. Creu que ara és un bon moment de
canvi econòmic, Europa aposta per un canvi econòmic. Per tant la formulació de
l’FP és molt important ara, és moment per reclamar que els Consells FP avalats,
tinguin aquesta veu que no han tingut fins ara per apropar l’FP al mon real. 20
anys de treball  i  representativitat avala.  Platejar al  departament.  Que el  treball
col·laboratiu sigui mes eficaç 

El  Sr.  Manuel  Robles  agraeix  i  felicita  pel  bon  treball  que  s’està  fent.
S’alinea a les paraules del Sr. Alfredo Vega i creu que cal posar fil a l’agulla per
participar  a  les  taules de planificació  com a fet  imprescindible,  per  una  millor
planificació, execució i  avaluació. Destaca que si volem resultats diferents hem
de canviar, per millorar i dignificar la Formació Professional . Es brinda a posar-se
a la disposició del Consell de l’FP. 
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El  Sr.  Jordi  Setó  creu  que  20  anys  son  molts  anys  de  recorregut,  cal
aquesta  reflexió  per  noves  praxis  i  treball.  Recorda  la  creació  del  Consell,  el
nostre va ser el 2n, i ara hi ha una xarxa de consells que han de jugar un paper en
la planificació però també saber el seu paper col·lectiu. Com a CCOO se sumen a
fer aquesta reflexió. 

La Sra. Eulalia Martínez s'afegeix a les felicitacions. Té problemes per la
utilització del micròfon hi deixa pel xat el seu missatge: El que volia dir-vos és que
m’afegia a les reflexions anteriors, que s’ha fet molt bona feina, i que ens afegim a
la reflexió que és l'hora de replantejar per poder avançar encara més i adaptar-
nos als moments actuals, aprofitant com heu dit els nous models col·laboratius,
etc..  I  que m’ha agradat  aquesta  integració d’educació i  ocupació  i  que hagin
intervingut tant la Teresa com la Pilar. Per part nostra, ens posem a disposició!

La Sra. Teresa Buch agraeix totes  les aportacions. Recorda que avui era
fer  el  planteig  per  repensar  com podem treballar.  Així  doncs es tira  endavant
aquest canvi per assentiment . 

1. Visita guiada pels continguts de la Fira Terrassa Tria Futur 2021 

La Sra. Marta Mencia dóna la paraula a la Sra. Luci Morera perquè faci una
visita guiada a la Fira TTF. Primer de tot recorda que hi ha una valoració feta dels
dies de la fira. Es pot trobar als adjunts a Participa o bé al document. Es compara
amb la valoració del 2020 

Comparteix la pantalla per fer el recorregut per la web. Explica que a sota
de les dates on diu els dies de l’edició de la fira hi posa “Continguts visibles” per
donar a entendre que la fira està plena de continguts. A sota mateix hi ha un
enllaç de la “Guia” per veure el que hi ha a la Fira. També està actiu el formulari
de valoració de la fira per poder recollir informació. 

Es pot entrar als diferents apartats de la Fira:  stands,  xerrades,  píndoles,
exhibicions,  orientacions i  espai interactiu  (únic apartat només vigent durant els
dies de la fira) des del menú de dalt a sota el logo, o bé des de mitja pàgina amb
els logos respectius de cada apartat. 

Un cop a dins de cada apartat a la part dreta hi ha els filtres que interessin
per buscar allò que volem: per tipus de centre, entitat, empresa o administració;
per  famílies  professionals  i  altres;  per  persones  destinatàries  o  per  tipus  de
formació. 

Els stands son els espais on cada centre, entitat, empresa, servei municipal
i  administració  pública  hi  té  el  seu  lloc  d’informació  amb,  en  cas  d’haver-los
aportat,  documents adjunts. Les píndoles (in)formatives són els vídeos explicatius
d’una formació o programa concret. Les exhibicions son vídeos on participants a
formacions expliquen la seva experiència al programa o formació o pràctiques. 

Les xerrades no tenen la data del dia que es van fer i si estan registrades
(la  majoria)  ho  informa.  S’hi  pot  accedir  directament  clicant  a  “visualitza  la
xerrada” 
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L’apartat orientacions (Punts d'Orientació Personalitzats) van estar vigents
els dies de la fira, on es podia demanar cita per orientacions específiques. Ara ha
quedat l’enllaç a la informació de cada servei que pot fer aquestes orientacions o
assessoraments. 

1. Presentació  del  projecte  Xcelence  d’orientació  de  la  Fundació
Bertelsmann 

La Sra. Marta Mencia presenta als Srs. Hannes Brandt i Miquel Soler de la
Fundació Bertelsmann i al Sr Quim de Gispert de la Fundació Empieza por Educar
que explicaran el  projectes Xcelence.  El  Sr. Quim de Gispert fa de tutor als 6
centres de Terrassa que participen al projecte. Els Srs. Hannes Brandt i Miquel
Soler coordinen els 20 centres que hi participen de Catalunya. Recorda que hi ha
informació  del  projecte  a  l’enllaç  Participa  Terrassa.  Document  informatiu  del
programa Dossier Centres Educatius  

El Sr. Hannes Brandt agraeix poder ser la Plenari del Consell per explicar
el projecte Xcellence i comparteix la presentació del programa per tothom. Explica
que  és  un  projecte  d’orientació  acadèmic-professional,  que  pot  ser  molt
interessant pel consell. És un projecte integral, no només pels centres educatius.
La seva missió és  ajudar els joves a descobrir el seu talent i desenvolupar tot el
seu  potencial  professional,  independentment  de  les  seves  circumstàncies
socioeconòmiques. Es tracta d’una orientació col·laborativa i compartida amb els
ens locals. Explica la diapositiva 3 amb les 3 fases que porta el projecte tenint
present  diferents centres del país i d’Espanya. Porten 3 anys amb el projecte. 
Les diapositives 4 i 5 expliquen exactament què és  Xcellence  tenint present un
model sistèmic on tots els agents tinguin idea compartida per un bon sistema
d’orientació. El centre educatiu han de veure l’orientació com a factor estratègic
per  evitar  l’abandonament  escolar.  Creuen  que  l'alumne  és  responsabilitat  de
tothom, no només del centre educatiu. Pel que fa a la comunitat, pensen que no hi
ha  bona  orientació  si  no  estan  estretament  relacionats  els  diferents  agents
estratègics de la ciutat i el centre educatiu. S’han basat en models de referents
europeus.  Un  dels  elements  claus  està  en  el  diagnòstic  perquè  els  centres
sàpiguen  com  van  respecte  al  marc  referencial.  A  partir  d’aquí  es  dona
recomanacions i  recursos per  millorar.  Formen a una persona del  centre  amb
eines  per  desenvolupar  l’estratègia  del  centre  amb  connexió  amb  els  agents
productius, s’anomen CEAP (Coordinador/a d’Estratègia Acadèmico-Professional)
L’orientació  només pot  funcionar  si  está  connectada  al  seu  territori.  Realitzen
trobades amb alumnat  en  contextos  reals,  ara  però es  fa  de manera virtual  .
Explica el model (diapositiva 5) com a  marc de referència amb 10 punts claus. És
un marc transversal  que inclou les  coordinació  internes,  l’atenció  a l’alumnat i
famílies, i al teixit productiu 

El  Sr.  Quim de Gispert,explica que és l’encarregat  de la formació de la
persona coordinadora, el CEAP. En aquests moments el contingut és híbrid, la
formació  és  virtual  i  reben  un  acompanyament  directa  que acompanya  en  el
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disseny de l’estratègia. Què busca pel CEAP? sobretot és determinar una visió,
un programa amb objectius concrets, la integració del currículum amb l’orientació,
i tenir una xarxa de recolzament. Posen l’accent en que l’orientació, encara que
sigui  global  cal  tenir  identificat  l’alumnat  de  risc  amb  actuacions  concretes
(diapositiva 6)
Continua  amb  l’explicació  de  la  diapositiva  7  Les  persones  orientadores  han
d'identificar els eixos estratègics abans d’acabar l’escolarització obligatòria. Cal
crear els lligams i les connexions  amb els agents socials i empresarials així com
amb les administracions públiques. És necessari transferir bones pràctiques. El rol
que tenen és oferir formació, eines i assessorament als centres i agents locals 
per  ajudar  a  construir  el  circuits  a  partir  del  que  ja  existeix  per  facilitar
mecanismes per millorar els recursos per oferir als centres orientació. 

El  Sr.  Miquel  Soler  acaba  la  presentació  del  projecte  amb  reflexions.
Perquè les dues fundacions han pensat en Terrassa?  Creuen que la ciutat ha
treballat sempre pel futur: la constitució del Consell, Terrassa ciutat orientadora,
ciutat universitària,  coneixement en educació … ha creat marca. Han vist adequat
crear-lo en un clúster de coneixement que afavoreix que el Consell FP vinculi el
mon educatiu amb l’  econòmic,  de vegades ignorat  quan no es coneix.  Estan
convençuts  que el  projecte  està  facilitant  un canvi  de paradigma.  El  repte  és
mantenir  la  igualtat  d’oportunitats,  que  tot  l’alumnat  tingui  accès  a  una  bona
orientació.  A  la  vegada  que la  propia  oferta  educativa  contribueix  també  a  la
demanda laboral. 

El Sr. Alfredo Vega felicita per la proposta. L’orientació ha de ser cabdal,
per prevenir  l’abandonament  escolar  prematur.  Si  l’acompanyament integral  es
pot  fer  abans  d’acabar  la  secundaria  molt  millor  per  assegurar  l'èxit  educatiu.
Celebra que de moment hi hagi 6 centres de la nostra ciutat acollits al projecte.
Demostra interès i  preocupació per l’abandonament. 

La Sra. Marta Mencia demana al públic participant si hi ha alguna pregunta.
Recorda que totes  les convocatòries i  els  documents  adjunts  està  a  Participa
Terrassa

En no haver-hi cap pregunta la Sra. Teresa Ciurana agraeix la participació,
recorda la celebració dels 20 anys l’any vinent i convida a continuar treballant amb
la renovació d’aquest òrgan estable de participació. 

Es conclou l’acte a les 13:21
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