
                                                                                   

                                                                         

ACTA PLENARI EXTRAORDINARI  CONSELL FP TERRASSA

Dia: 2/09/2021 
Hora: 12:30
Lloc: Virtual per TEAMS 
Assistents: 48 assistents 

Reglament Representació Participant
assiste

nt
Delegació 

Presidència Alcalde President Consell Jordi Ballart NO 
Teresa Ciurana i
Nuria Marin

Vicepresidència Institut Industrial Josep Armengol Si 

1  de  cadascun  dels  grups
municipals 

PSC Carlos Làzaro Si 
Ciutadans David Aguinaga Si
Junts x Terrassa Montse Trullas Si
ERC Josep Villagrasa Si
Tot x Terrassa Salvador Esquius 

2  de  la  Corporació  amb
competències en Educació .

Regidoria Educació Teresa Ciurana SI
Directora Teresa Buch si

2  de  la  Corporació  amb
competències en Ocupació.

Regidoria Ocupació Nuria Marin SI
Directora Pilar Gutierrez Si

1  de  la  Corporació  amb
competències  en  Comerç  i
Turisme.

Regidoria Comerç Jennifer Ramirez Si 

Regidoria Turisme Josep Forn SI 

1  de  la  Corporació  amb
competències en Joventut.

Regidoria Joventut Ona Martinez SI 

1 de la Corporació en Polítiques de
gènere.

Regidoria Polítiques 
Gènere

Núria Marín SI 

1 de la Corporació amb compet en
Serveis socials.

Regidoria SS.SS Noel Duque
Excusa
t

1  de  la  Corporació  amb
competències en Universitats.

Regidoria Universitat Josep Forn SI 

1  de  la  Corporació  amb
competències en Innovació.

Regidoria Innovació Josep Forn SI 

1  de  la  Corporació  en  Activitats
econòmiques.

Reg Desen Econòmic Núria Marin SI 

1  de  la  Generalitat  amb
competències en Ensenyament 

Coord. Territorial Carme Viñas SI

1 de la Generalitat amb compet en
Treball i Indústria.

Director oficina SOC Francesc Xavier Argüello SI

1 de la Diputació de Barcelona. President delegat educació Alfredo Vega López SI
1 del  Consell  Comarcal  del Vallès
Occidental.

Conseller  Comarcal
Educació i Formació

Manuel Robles SI

1 de la Cecot. Directora de formació Eulàlia Martínez SI
1 de la Cambra de Comerç. President Cambra Ramón Tamalàs SI

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

LAMP Marta Puigdengolas 
Gràfiques Olsa Joan Solanellas
Assessoria Vallparadis Carles Argelagós
Assemp Miguel Angel Salazar
RACC Club Sonia Sampietro
Serafi Jaume Gázquez 
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Alpe Margarida López
LEITAT Marta Cid Si
Circutor Ramon Comellas
Kern Pharma Ferran Vidal
Cimatech S.L. Josep Mª Sorolla
ESTAMP SA Roser Balagué SI
Terrassenca d’Informàtica i
Serveis SLU

Miquel Ortiz

Consorci  Sanitari  de
Terrassa

Manuel Tornadijo Pérez

INTA Informàtica Miquel Cortés Serra
FUPAR Montserrat Lao
Fundació La Llar Josep Datzira 
Autogaratge Dani Daniel Pellicer 
Casarramona Antoni Casarramona 
MAPFRE Pere Salazar 
NIFCO Jordi Miranda
INEO Prototipos Raúl Aguilera 
PROLINE Jordi Miquel Morlà
ASEITEC Carles Cosials

1  de  cada  Gremi  constituït  a  la
ciutat.

Gremi Quimic Rossend Marquès
Institut Industrial Josep Armengol Si
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 si pot 
UGT Montse Gonzalez

2  de  l'organització  sindical
Comissions Obreres.

CCOO José Fco Dominguez
S'excus
a 

CCOO Jordi Setó Delega Albert Llargues
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 Rafael Clemente SI 
Ins Nicolau Copernic Victor Lino 
Cultura Pràctica Mª Carme Huertas
Ins Santa Eulàlia Manuel Torres 
Escola d'Art i Disseny Ramon Alemany Si

Ins Terrassa Anna Molist delega
Carme
Pleguezuelos

Egara Formació Montse Magaña 
Cingle Laura Rebollo 
L'Heura Anna Candel
Ins Montserrat Roig Carles Peiró SI
Escola Pia Carles Cereceda SI
ESTAE (Ins Teatre) Aleix Soler SI
Ins Cavall Bernat Angels Pujantell
Salesians Miquel Armengol SI
Edgar Montse Ramon Si
Joaquima de Vedruna Empar Miralles 
Vilamanyà Ana Mª Vilamanyà 
Ins Blanxart Marta Fuentes 
Autoescola Vallparadis Jose Juan Vilar
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Actiu Humà Núria Patsy
Fundació Fupar Montse Lao
Centre FP Sant Llàtzer Pilar Arrufat 
Centre FP Atletia Marc Barrachina 
Vedruna Vall Ismael Peràlvarez SI

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 SI 

AMITS  (Ass.  Mestres
industrials  i  tècnics
superiors)

Antonio M Rodriguez SI 

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

Ajunt. Ullastrell Alcalde Jaume Puig 
Beatriz
Almolda  Regi
educació 

Ajunt. Vacarisses Alcalde Antoni Masana Delega Paola Moral 
Ajunt. Rellinars Alcalde Marta Roqué SI
Ajunt. Viladecavalls Alcalde Cesca Berenguer 

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

Representant Col.lec Joves

Altres  membres  de  la  Comissió
Permanent  que  no  tinguin
representació 

Altres persones assistents 
SSTT Vallès Occ Ma Teresa Fons Si
Assessor Educació Rafael Homet Si

Families convidades Cristina Samsó Si

Families convidades Isabel Torrijos Si

Direc. A Cicles de la Vida Santi Martínez Si 
Cambra de Comerç Josep Beltran SI
Consell  Comarcal  Vallès
Occidental

Yolanda Ordoñez SI

Cambra de Comerç Josep Beltran SI 
Josep Ma Codina SI 
Marc Gonzalez SI 
Laura Hernández SI 

Servei  Educació  FP  .
Secretària  tècnica  del
consell FP

Marta Mencia Si

Servei Educació FP Luci Morera SI 
Total:  48
assistents 
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A les 12:35h la sra.  Teresa Ciurana dóna la benvinguda a tots els membres del Plenari
que s’ha convocat de manera extraordinària . 
Saluda també a les persones convidades en aquesta reunió extraordinaria:

- a la directora serveis territorials Vallès Occidental del Departament  d'Educació
Generalitat de Catalunya Sra. Maite Forns
- a les Sres. Cristina Samsó i Isabel Torrijo com a representants de les famílies de
l’alumnat que no va entrar en primera opció als cicles formatius en la primera fase
de preinscripció. 

Seguidament excusa al Sr. Jordi Ballart, com a president del Consell hauria de presidir la
reunió però degut a la malaltia del fill i com ja ha informat per diversos mitjans esta, en
aquests moments delegant algunes de les seves responsabilitats. 
Dona a conèixer l’ordre del dia i afegeix un punt nou on el Sr. Ramon Talamàs, president
de la Cambra de Comerç, farà una breu explicació d’un programa europeu. Comença
explicant la importància d’aquesta reunió extraordinària donada la situació preocupant de
les matrícules als CF. A inicis d’estiu es coneixia la problemàtica d’uns 700 alumnes que
es poden quedar sense accedir a la seva 1a opció d’estudis. És una problemàtica que no
s’ha donat només a Terrassa sinó a tot Catalunya. És cert que la situació ha anat variant
al llarg dels dies. Recorda que a la ciutat s’està apostant per a una bona orientació que es
va iniciar amb la Xarxa Terrassa - Orienta i amb la Fira Terrassa Tria Futur. S’han fet
molts esforços per plantejar la situació amb reunions amb diferents representants de la
Formació Professional. Per un costat s’han reunit amb el Sr. Jean-Marc  Segarra, director
general de centres públics; amb la Sra. Maite Fons, directora dels Serveis Territorials;
amb el SR. Fabian Mohedano, president del Consell Català de l’FP i amb el Sr. Àngel
Miguel,  director  general  de  Formació  Professional  Inicial.  Explica  que  han  fet
l’acompanyament a les famílies que s’han trobat en aquesta situació i els hi dóna tot el
suport. 
Tot i que és coneixedora de les dades que, des del seu inici, han canviat creu que és
interessant revisar les dades que hem elaborat. 
Dona la paraula a la Sra. Luci Morera que explica el document amb els gràfics i dades de
les  matrícules  dels  darrers  cursos  d’FP  inicial  i  la  situació  al  mes  de  juliol  de  les
sol.licituds de preinscripcions. Hi  ha també un gràfic on es veu reflexat l'increment de
joves segons la població i les matrícules de FP. Recorda que aquesta informació només
és de dades de la Formació Professional, tot i que la tendència és anar cap a una FP
integrada i per tant hi ha diferents formacions que s’ofereixen, en aquests moments les
dades de les que disponiem son d’Educació. 
El document Dades i gràfics 

La Sra. Teresa Ciurana retorna la paraula a la directora dels SSTT Sra. Maite Fons que
agraeix la mostra dels gràfics. 
Les dades han anat variant, poden encara variar. Estan treballant per donar resposta a
l’alta demanda de CF. 
Explica que s’ha creat un nou procés de preinscripció extraordinaria. Estan  treballant
amb  i  per  la  FP,  aquesta  situació  ha  passat  a  tota  Catalunya,  s’ha  mirat  de  donar
resposta, i per això han fet un petit increment dels Cicles Formatius que més demanda
tenen. En el cas de Terrassa son els CF de CAI al Blanxart, d’ Informàtica al Nicolau
Copernic i Gestió Administrativa al Terrassa.
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El dia 8/09 s’obrirà la fase extraordinaria de preinscripció,  també s’estan ampliant  els
certificats de Professionalitat, amb un augment de capacitació dels grups que tenen més
demanda.  Les dades es van recalculant, les definitives . Passa la paraula a la directora
territorial dels SSTT, Sra. Carme Viñas. 

La Sra.  Carme Viñas explica que cal tenir present les dades del Castellarnau. Caldria
saber l’alumnat de Terrassa que hi va, creu que mes de 300 alumnes estan allà. Caldrà
incorporar-ho  com a  oferta  de  formació.  Es  parla  a  nivell  de  Comarca  més  que  de
població.
S’ha publicat l’oferta de avui mateix
A partir del 8 al 10 el procés extraordinari acceptarà qualsevol alumne, a  tota la població.
S’obriràn els 3 grups nous més l’augment de capacitat que es pot fer. Cal que parlin amb
els centres per si poden fer aquesta ampliació, amb les condicions sanitaries que cal. Al
següent plenari veurem l’augment real, compte que poden ser uns 12/14 grups. 

Torna la paraula a la Directora que explica que s’ha fet molta feina, s’estan utilitzant totes
les variables per reconduir-ho. L’alumnat ha tenir l’oportunitat d’estudiar. 

La Sra. Teresa Ciurana passa la paraula al Sr. Josep Armengol que fa una reflexió  des
de la visió empresarial. 
El  nostre FP compta amb tres eixos: empreses, alumnat, centres-adminis. Hi ha certs
desencaixos entre l’interès alumnat i  el que s'ofereix. Les empreses demanen mes  ,
mostren  preocupació  per  les  noves  tecnologies  que  encara  no  ofereixen  prou  a  les
formacions. L’oferta laboral no sempre els hi és atractiva. Hi ha CF, poc reconeguts (els
industrials)   hi ha descompensació entre l’oferta i demanda. 
Com es pot treballar amb la prospecció, fa proposta de crear un grup de treball integrat
per  empreses,  gremis,  centres formatius per  analitzar  els desencaixos.  Funcionament
temporal, màxim de 6 mesos i no interferiria per res als organs del Consell. CeCOT faria
proposta de funcionament, objectius, composició, terminis i presentarien les conclusions
al Consell de l’FP perquè prenguin les decisions oportunes. 

A partir d’avui, en un mes es farà la proposta concreta. Afegeix que hi ha en aquests
moments  3  taules  sectorials,  aquest  grup  prendrà  el  relleu  afegint  els  sectors  de  la
indústria i els serveis que no estan representats. 
Resta a l’espera de l'aprovació. 

La Teresa Ciurana veu molt bé la proposta i la recull, per millorar. Agraeix les reflexions
pel que fa a l’oferta i les sortides del mon industrial que encara no aconseguim sortir-nos-
en. 
De cara a les actuacions en podem  parlaren en el torn de paraula. Explica que tenen
agendada  una  reunió  el  dia  6  amb  el  director  de  l’FP  Sr.  Angel  Miguel.  Continua
defensant  la  prospecció  i  planificació  de  manera  integrada,  tenint  present  l’Agència
Catalana per la qualificació.   Tenen intenció de treballar també dins la taula mixta de
planificació, també parlen de Batx, per tant tb poden parlar de FP. Comissió de garanties
de matrícula. Tornar a prioritzar l'adequació de l’oferta segons el teixit productiu. 
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3 taules de treball. 1. obertura d’un CF de xarcuteria-   2 tèxtil i  3 oficis relacionats amb
els Drons . 
Superar els desencaixos entre el que volen i necessiten les empreses i les formacions. Hi
ha diferents formacions que s’ofereixen de les diferents FP per l’ocupa i continua. 

Abans de passar  el  torn obert  de paraules  dona lloc  a Ramon Talamà,  proposta  de
projecte europeu. 

Parla el President de la Cambra de Comerç, el fase de presentació de la convocatòria,
serà pels anys 2022- 2026. 
Els objectius dels projectes encaixa amb la reflexió que ha fet el sr. Armengol amb el qual
coincideix plenament. 
Fotos del  6   projecte   

La Sra.  Teresa Ciurana agraeix la presentació del  projecte i  passa a obrir  el  torn de
paraules:
Els Sr.Alfredo Vega, te un dubte sobre el desequilibri d’oferta i demanda que traspassa a
la  Sra.  Carme Viñas.  Fa la  proposta  que els  Consells  d’FP  tinguin  presencia  en  la
planificació  educativa,  que  siguin  un  interlocutor  directe.  Donaria  sentit  al  treball  de
col.laboració entre les necessitats del teixit economic i les formacions. Demana, si pot ser
unes dades, com a ciutat o territori que doni a conèixer  el desiquilibri  després de les
mesures  que  han  pres  per  aquest  curs,  encara que  siguin  aproximades.  La  segona
pregunta va dirigida a la Sra. Maite Fons. Demana  quina és la previsió de cara al futur,
S’esta  fent  una  bona  tasca  d’orientació,  quines  mesures  tenen  previstes  com  a
estratègies per  fer  front  a les formacions,  el  mon canvia de manera accelerada i  cal
adequar les formacions per donar resposta a les empreses. Connexió amb la nova llei
d'FP i tenir-la present. 

La  Sra.  Teresa  Ciurana  contesta,  sobre  la  situació  d’ara.  Tot  i  que  les  dades  son
canviants,  veu que  queden a fora  unes  23/24  sol.licituds  de  1a opció  als cursos  de
Sistemes de Microinformàtica i Xarxes. 

La  Sra.  Maite  Fons  explica  que  s’estan  analitzant  les  variables  i  les  situacions  per
neutralitzar i alinear la demanda amb l’oferta. Hi ha moltes variables que cal analitzar, es
treballarà per alinear-les. No s’ha d’obviar  les empreses, per garantir les ofertes laborals.
Posaran les dades sobre la taula i creu que d’aquí un any l’escenari serà molt diferent. 
La  Sra.  Carme  Viñas  comenta  una  reflexió  sobre  el  curs  de  CAI  (Cures  Auxiliars
d’Infermeria) que  està molt demandat. Explica que Terrassa te en aquests moments 10
grups d’aquest CF comptant amb l’Ins Castellarnau. Explica la dificultat que tenen amb
les pràctiques perquè siguin de qualitat, i la col.locació posterior de tot aquest alumnat. El
curs d’Informàtica, també te dificultat per les pràctiques, ja que les tasques que poden
desenvolupar son senzilles. Es pregunta sobre la qualitat que volem donar. Recorda que
es perd un 20% d’alumnat des de la preinscripció a la matrícula. 

Demanen el torn de paraula les Sres. Isabel Torrijos i Cristina Samsó que venen de la
Plataforma:  un Futuro para nuestros hijos. Demana si per les noves  preinscripcions el
criteri d’ordenació serà per nota al que la Sra. Carme Viñas afirma que els criteris son els
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mateixos. Explica que la convocatòria extraordinària del  8/09,  tot l’alumnat  tindrà la
mateixa possibilitat d’entrar, tant  si  te una preinscripció feta o si és nou. La previsió fins
avui son de 6 grups nous, però potser s’amplia i s’afegeixen l’augment de ràtios. 

El Sr. Ismael Peralvarez explica que estan oferint el CF d’Informàtica, i que han analitzat
les  diferents  variables  per  saber  la  situació  real.  Vol  saber  si  s’han  plantejat,  com a
Departament concertar aquest grup. Explica que tenien 20 alumnes preinscrits i ara se’n
quedat amb 15/16 perquè han marxat ja que tenen la possibilitat d’entrar a un centre
públic per l’increment de places. La Sra. Mª Teresa Fons diu que ho tindran present. Tot
s’anairà posant en ordre. El Sr. Ismael Peralvarez diu que no vol ser una competència en
una  situació complexa com la que hi ha. 

El Sr, Josep Beltran reitera el desajust entre l’oferta-demanda-vocacions dels  estudiants.
A les darreres sessions s’ha demanat  de reactivar  els  agents.  Al  llarg del  temps del
Consell s’ha treballat primerament per prestigiar l’FP, seguidament es va  difondre l’oferta
formativa, en aquest moment creu que és necessari fer arribar la informació a les famílies
de les sortides professionals que hi ha en el mon laboral. Per exemple explica que al CF
de  Mecatronica només hi ha 27 sol.licituds quan hi ha una gran demanda per part de les
empreses. 

El Sr. Albert Llargués s’excusa perquè a la reunió hi hauria de ser el Sr. Jordi Setó però
no ha pogut. De totes maneres fa l’aportació que fan en equip. Aporta 3  coses

- sobre la informació que els hi arriba, coincideix amb la Sra. Teresa Ciurana que
els CF que mes dificultat pot tenir és el d’informàtica. Creu que  cal saber aprofitar
els recursos, tenir present una xarxa pública concertada per aconseguir servei de
qualitat. Maximitzar els recursos. No tindria sentit que quedes gent fora

- D’acord amb la Sar.  Carme Viñas pel  que fa a l’alumnat de Terrassa que es
desplaça de Terrassa, el CF d'Automoció al Castellarnau en pot ser un exemple.
Per la planificació cal tenir present els CF que hi ha 

- Es sorprèn que amb els esforços que es fa al Consell hi ha manca d’informació.
Creu que hi ha una dificultat per tenir a l’abast el jovent que marxa del sistema
reglat,  ja  que  no  es  pot  aconseguir  de  contactar-hi.  Creu  que  podria  ser
interessant,  mentre  estan  a  l’escolaritat  obligatòria,  obtenir  el  consentiment
informatitzat  per  rebre  informació  de  les  formacions  quan  acaben  obligatoria.
Proposta que fa al Departament per arribar a l’alumnat que “es perd”

- Del  tema  dels  desencaixos  se  n’ha  parlat  molt,  creu  que  l’  oferta-demanda-
necessitats haurien de confluir, si no s’ajusten,  considera que és una pèrdua de
diners. Opina que el sistema educatiu es mou amb més lentitud que no pas la
demanda del teixit empresarial. 

- Cal saber quines sortides hi ha  a nivell laboral , casar les 3 nivells. S’han fet les
taules  sectorials  però  cal  tenir  present  la  mobilitat,  s’hauria  de  fer  taula
intersectorial. 

En aquest moment la Sra. Roser Nalaguer através del Xat  aporta aquesta documentació 
https://www.leconomic.cat/article/2000926-el-ciac-presenta-la-plataforma-del-talent-per-
unir-els-estudiants-amb-les-empreses-d-automocio.html 
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La Sra. Montse Ramon explica també la seva experiència del seu centre educatiu. Diu
que han tingut  molta demanda de CAI, i han quedat uns 100 alumnes fora. Explica que
tenen un espai adequat per encabir 30 persones més i l’ofereixen al Departament. 

El Sr, David Aguinaga havia demanat la paraula però en el moment de concedir-li no es
troba a la sala. 

El Sr. Manuel Robles, regidor de Sabadell i regidor del Consell Comarcal fa una reflexió
sobre les diferents fases per reubicar l’alumnat. Explica que segurament no serà la 1a
opció la que aconsegueixin molts alumnes i davant d’aquest premisa, hi haurà una gran
possibilitat  d’abandonament.  L’increment  de  ràtio  creu que  no  és  el  millor  recurs.  La
política reactiva no creu que sigui  la  millor,  el  que li  preocupa és que entre Sabadell
Terrassa hi ha uns 2000 alumnes sense el seu 1r lloc. Caldria que els Consell FP estiguin
representat  a les taules de matrícula. Espera que el problema no es repeteixi el curs
vinent. 

El  Sr.  Carlos  Lazaro,  fa  una  reflexió,  diu  que  si  costa  d`entendre  els  processos
administratius a les persones que som tècnics, pensa que a l’alumnat i les famílies no
deuen entendre. Caldria un punt d’informació per poder donar suport a les famílies per
poder fer la preinscripció, sobretot les que no tenen competencies digitals. Caldria tenir el
llistat de l’alumnat que ha passi les 3 fases i no han entrat, amb voluntat de fer-ho. No
deixar-los abandonats per poder-los donar opcions. 

La Sra. Isabel Torrijos, demana perquè s’ha arribat a aquesta situació, sabent el número
d'alumnes que estaven naixent i inscrits a primaria. La Sra Carme Viñas, respont fent una
reflexió sobre la  diferència  que hi  ha   entre la  primària,  la  secundària  i  FP.  Tot  allò
industrials  que  s’incorporen  no  tenen  sortida  .  El  CFGM és  bàsicament  concepte  d’
escolarització  no  d’ocupació.  Aquest  alumnat  podran  passar  a  GS però  difícilment  a
empreses. Els industrials tenen sortida i no s’omplen. Estem abocant recursos potser a
un lloc que no toca perquè. No tenim espais per poder fer créixer als grups d’FP. És més
fàcil  posar  un nou grups de primaria o secundaria.  Diu que molts alumnes també es
matriculen a batxillerat   S’obre un grup també noi a Rubí d'Informàtica. 

El Sr. Rafa Humet formula una pregunta; si un alumne d’Informàtica es queda en llista
d’espera, si a la 2a convocatòria entra respectant la llista d’espera. A l’extraordinaria no
es tindrà present la llista d’espera perquè entraran . 
La Sra. Carme Viñas, millor no esperar al procés extraordinari, diu que si hi ha places
d’Informàtica a un altre lloc millor optar per aquest. A l’extraordinaria es podrà reconduir i
fer canvi de plaça però es parteix de 0 i amb les mateixes condicions per a tothom, . 

La Sra. Roser Balaguer agraeix la feina fet durant els 15 anys que ha fet  créixer l’FP. El
seu  dubte de si tot l’alumnat es col.locarà o es quedarà sense res. Creu que es pot
reconvertit on-line. Per CIAT, a Martorell tenen un centre FP, son unes instal.lació que es
podrien tenir en compte. Han fet estudis per adequar, metodologies que fan servir i pot
anar  bé.  Suggereix  que  fent  selecció,  els  que  acaben  treballant  son  els  que  son
vocacionals, no les sortides laborals. Cal saber sobretot la seva vocació, començar abans
l’orientació 
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La Sra. Maite Fons, diu que treballaran amb la línea de que ningú es quedi a fora. Cal
analitzar les dades per veure com es queda. Ofereix el recurs de l’ IOC per estudiar a
distància.  La Sra. Carme Viñas diu que les preinscripcions son al novembre per entrar al
curs el febrer, va amb 4 mesos d’antelació 

La Sra. Teresa Ciurana tanca la reunió amb el resum; 
- Evident la preocupació per l’alumnat que no han tingut la 1a opció, la sessió ha

estat per donar veu als diferents agents i explicar el que s'està fent i l’interès a
participar a la taula mixta de planificació 

- S’han concentrat els esforços per millorar l’orientació als centres de secundaria, la
Fira Terrassa Tria Futur s’adreça a tothom, la intenció és seguir millorant. 

- S’ha  presentat  un  projecte,  el  COVE,per  part  de la  Cambra de Comerç   que
esperem poder acompanyar. 

- Recull la proposta que ha fet el Sr. Josep Armengol, sobre la creació del grup de
treball, Consensuadament es tira endavant  i portar-ho a la Permanent. 

- Torna a agrair la presència de tothom, de manera extraordinaria als representants
del Consell de l’FP  i també al propi servei d’FP. 


