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X. Director Oficina de Treball Departament de Treball 

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 

Domínguez, José 

F. Representant sindical Comissions Obreres 

Gonzalez, Marc Municipi àrea d'influència 

Regidor d’Educació 

Viladecavalls  

Gutierrez, Pilar 

Directora Serveis ocupació i 

formació Servei ocupació i formació 

Homet, Rafael 

Assessor Regidora 

d’Educació Ajuntament de Terrassa 

Martínez, Eulàlia 

Directora de Fundació Cecot 

Formació Cecot 

Martínez, Ona Regidora Joventut Ajuntament de Terrassa 

Mencia, Marta 

Secretària tècnica del 

Consell FP Ajuntament de Terrassa 

Morera, Luci Tècnica Servei FP Ajuntament de Terrassa 

Núria Marin 

Regidora d'Ocupació i 

Desenvolupament Econòmic 

/ Regidoria Polítiques de 

Gènere Ajuntament de Terrassa 

Roqué, Marta Municipi àrea d'influència Regidor d’Educació Rellinars 
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Rueda, Jordi Representant Grup Municipal PSC 

Setó, Jordi Representant CCOO Comissions Obreres 

Trullas, Montse Representant Grup Municipal JUNTS 

Vega, Alfredo President Àrea Educació Diputació de Barcelona 

Viñas, Carme 

Coordinadora territorial 

d’Ensenyaments 

Professionals 

Departament d’Educació 

Generalitat de Catalunya 

   

S'excusen   

Almolda, Beatriz  Municipi àrea d'influència Regidora educació Ullastrell 

Armengol, Josep 

Vicepresident del Consell 

FP Institut Industrial 

Duque, Noel Regidor Serveis Socials Ajuntament de Terrassa 

Esquius, Salvador Representant Grup Municipal TxT 

Forn, Pep 

Regidor d'Universitats i 

Innovació Ajuntament de Terrassa 

González, David Sots director ESEIAAT ESEIAAT 

González, Montse Representant sindical UGT 

Mayoles, Leandre 

Gerent Serveis Promoció 

Econòmica Diputació de Barcelona 

Molist, Anna 

Representant de centres de 

formació públics Ins Terrassa 

Moral, Paola 

Cecilia Municipi àrea d'influència Regidora educació Vacarisses 

Rodríguez, Pere Gremis i empreses 

Cambra de Comerç de 

Terrassa 

Villagrasa, Josep Representant Grup Municipal ERC 

Vitolo, Mónica Representant sindical FeSP-UGT 

   

Assistent   

Joventut Laura Fusté  
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Ordre del dia  

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

2. Informe de seguiment 

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

4. Aprovació calendari òrgans 2021 i temes a tractar 

5. Avaluació participada Fira Terrassa Tria Futur  

6. Novetats oferta formativa FP integrada 

7. Torn obert de paraules  

 

 

Inicia la sessió a les 16:06h la Sra. Teresa Ciura que dona la benvinguda i fa els 

recordatoris pertinents pel que fa a les instruccions a la plataforma virtual.  

 

 

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

 Comença la sessió demanant per l’aprovació de l’acta anterior (enviada amb la 
convocatòria) si no hi ha cap inconvenient. En no haver-hi cap aportació, es dóna per 
aprovada.  

2. Informe de seguiment 

Recorda que juntament amb la convocatòria es va adjuntar l’informe de seguiment 
que tot seguit comenta les parts més rellevants.  

Destaca les moltes dificultats per trobar empreses per fer pràctiques. Explica que al 

mes de febrer es va convocar el grup de treball de FCT i es va decidir engegar el protocol 

d’intermediació. Agraeix la feina que fa Foment, Cecot i Cambra de Terrassa en la difusió de 

les necessitats de pràctiques que s’han recollit dels centres de formació. Amb la tramesa 

massiva que es va fer,  va arribar a moltes empreses i es van recollir 49 necessitats dels 

centres educatius. Han arribat 84 sol.licituds d’empreses per acollir alumnat de fp en 

pràctiques. 

Dins de l’objectiu estratègic d’impulsar la fp dual explica que ja es va  informar que 

l’Ajuntament  impulsa un conveni amb l’Ins Montserrat Roig. Al mes de novembre van 

començar 3 alumnes aprenents ubicades a 3 escoles bressol municipals i acabaran al juny. 

https://decidim-terrassa.s3.amazonaws.com/decidim-terrassa/uploads/decidim/attachment/file/1003/_210421_Permanent_Informe_de_seguiment_.pdf
https://decidim-terrassa.s3.amazonaws.com/decidim-terrassa/uploads/decidim/attachment/file/1003/_210421_Permanent_Informe_de_seguiment_.pdf
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Continua explicant que a la passada comissió Permanent es va presentar la beca 

Impulsa amb l'assistència de la Fundació Impulsa en aquest mateix òrgan. Ens diu que es 

va fer la difusió entre els centres de secundària i orientadors/es presentant-se finalment 40 

sol.licituds. En aquests moments s’està fent la baremació i entrevistes de selecció. Destaca 

que s’està fent una crida de mentors/es a través del Punt de Voluntariat. Convida, en cas de 

ser persones interessades o tenir contacte amb alguna persona adulta que vulgui fer aquest 

voluntariat a presentar-s’hi ja que ara s’està iniciant aquesta crida .  

Fa saber que l’Acord Terrassa Orienta finalment va ser aprovat pel ple del mes de 

febrer. Al mes de gener va haver la trobada trimestral de la xarxa Terrassa - Orienta 

d’orientadors/es i van assistir 70 persones molt motivades per seguir  treballant l’orientació. 

Al mes de maig hi haurà una altra trobada trimestral i volem treballar pedagògicament els 

materials didàctics de la Fira. 

Destaca que aquesta setmana, i les dues properes, s’estan fent telemàticament les 

xerrades adreçades a famílies del projecte la Maleta de les famílies que tenen alumnat a 

secundària que farà la transició cap als estudis postobligatoris.Recorda que s’ha fet arribar 

la informació. 

Finalment destaca que l’any passat a causa de la covid es va cancel·lar els Premis 

Nous Professionals, aquest any s’ha reprès el projecte tot i que  l’acte de lliurament al juny 

tindrà un format híbrid. 

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

En acabar l’informe de seguiment, la Sra. Teresa Ciurana dona pas a la Sra. Teresa 

Buch que convida als agents socials a explicar les novetats, dificultats, reptes per compartir-

los i posar-los al damunt de la taula. Recorda que tot allò que es presenti dona idees de 

treball a seguir al Consell.  

 

El Sr. Josep Beltran fa l'aportació des de la Cambra de Comerç del projecte DIGIS, 

com a novetat important. Comparteix pantalla per explicar el projecte que te l’objectiu de 

crear un cicle formatiu en Programació i pilotatge de Drons i programació de  realitat virtual. 

Aquest programa està enllaçat amb els cursos que estan realitzant des de Garantia Juvenil, 

amb bona inserció laboral que es va engegar al gener fins 2013. Es pretén estructurar 

aquest curs de Drons partint de les unitats formatives de curta durada que s’han fet per 

transformar-lo en un curs sencer. Es pretén fer un tastet a diferents països amb plataforma 

virtual i validar-lo a través d’altres partenariats, com el Consell de l’FP i  dels centres 

educatius de Terrassa. El partenariat és amb 5 països, i es pretén  identificar els passos per 

oficialitzar la titulació, el reconeixement i l’homologació  a cada un dels països, com a  

mínim a 3 dels països  (s’adjunta el document de la presentació)  

https://www.fundacioimpulsa.org/
https://www.terrassa.cat/documents/12006/135990/Acord+Terrassa+-Orienta/1fccf6b5-cb26-4a80-8ac6-0b8f8a7f9ac7
https://www.terrassa.cat/terrassaorienta
https://www.terrassa.cat/documents/12006/44048248/Cartell+amb+links+La+Maleta+de+les+Families/5c97d8fc-5828-4fca-942f-077bde01b52f
https://www.terrassa.cat/premisnousprofessionals
https://www.terrassa.cat/premisnousprofessionals
https://www.cambraterrassa.org/projectes-internacionals/
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La Sra. Marta Mencia diu que  al mes de maig es demanarà per fer una reunió amb 

l’Institut català de les Qualificacions Professionals, des del grup Estable es treballarà. 

Convida a tots els participants de la Permanent per fer aportacions. 

La Sra. Teresa Buch diu que faran arribar tota la documentació, hi ha un pla de treball que 

s’elaborarà amb el Consell i s’anirà seguint el procés.  

 

La Sra. Eulàlia Martínez felicita a la Cambra pel bon projecte, el veu molt 

engrescador i s’ofereix a la col.laboració que calgui. Pel que fa a les formacions que tenen 

de Garantia Juvenil, explica que per ells és molt dificil, diu que tenen un projecte molt gran 

amb 3 tipologies d’oficis: manteniment industrial / fontaneria i gas / mosso magatzem. Els 

està costant molt aconseguir alumnat però sobretot de mantenir-los. Una bona notícia és 

que aquest proper divendres s es constitueix el  consell de les Qualificacions Professionals, 

Cecot hi serà present de la ma de la mateixa Sra. Eulàlia Martínez. Explica que  Foment de 

Treball  te 2 places i una l’han ofert  a Cecot, per tan diu que. tindrem informació de primera 

ma.  

 

El Sr. José Domínguez, felicita també a la Cambra, com a professor d’informàtica ho 

veu molt atractiu per l'alumnat. Explica que estan treballant des de  CCOO, amb la darrera 

llei Òrgànica 3/2020 d’educació  l’article 95  el punt 1
1
, per impartir les classes. Fins ara, el 

professorat d’FP,  no calia que fos universitari Aquest professorat és  interessant per 

l’habilitat pràctica que els universitaris no la tenen, amb aquests requeriments tenen 

dificultat. hi haurà un problema sobretot  amb el professorat de pràctiques. En el punt 2 diu 

que  les administracions públiques poden fer alguna cosa. Hi veuen sobretot un problema 

per trobar professorat a nivell pràctic.  

La Sra. Carme Viñas diu que és una situació delicada tot i que cada vegada hi ha més 

professorat d’FP amb titulació universitària 

 

El Sr. Miquel Armengol expressa la seva valoració  de la presencialitat en les 

formacions i sobretot en l’FP. explica la lluita que han mantingut  per poder fer les pràctiques 

presencials. Han vist que els joves tenen la necessitat de presencialitat. Aprenen més i 

facilita la socialització, si ho segueixen des de casa, els joves es poden perdre amb més  

dificultat i costa  tornar-hi. Està plenament  a favor de la presencialitat, creu que les escoles 

son segures, tot i això s’ha anat amb molt de compte complint les normatives. A la FP 

tothom ha vist que cal la presencialitat.  

 

 

 

                                                 
1
 Para impartir enseñanzas de formación profesional se exigirán los mismos requisitos de titulación 

y formación establecidos en el artículo anterior para la educación secundaria obligatoria y el 

bachillerato. 

 

http://icqp.gencat.cat/ca/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17264
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17264
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17264
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4. Aprovació calendari òrgans 2021 i temes a tractar 

La Sra. Teresa Buch explica la proposta de calendari dels òrgans de govern. està previst el 

proper Plenari el 18/05, i que s’aniran enviant les ordres del dia. En no haver-hi cap 

al.legació, s’aprova el calendari. La Sra. Carme Viñas pregunta si està previst de seguir-les 

fent de manera telemàtica per comoditat per tothom. La Sra. Teresa Buch diu que es voldria 

tornar a la presencialitat així que sigui possible. La Sra. Carme Viñas expresa que, per 

evitar els desplaçaments potser seria millor deixar-ho de manera virtual. La Sra. Teresa 

Buch  diu que en pren nota. La Sra, Marta Mencia recorda que el tema de la formació de 

Cambra, el  de les candidatures FPCAT i el reconeixement a empreses per fomentar les 

pràctiques  es treballaran al grup estable de la comissió permanent. Explica que son temes 

amb molt debat per poder-ho treballar en un grup més reduït.  

Avança que pel Plenari hi ha prevista una volta per la Fira TTF  i l’explicació d’un projecte de 

la Fundació Bertelsmann.   

El Sr. Jordi Setó, respecte al calendari apunta que  el dia 13 d’octubre és la propera 

reunió de la comissió Permanent i clarifica que el 12 octubre ell no te festa. S’afegeix també 

a la defensa de la presencialitat dels joves tot i les dificultats amb les que ens trobem.  

La  Sra. Teresa Buch pregunta a la Sra. Carme Viñas si te més informació sobre la tornada 

a les escoles de manera presencial al que respon que per 7 setmanes que queden creu que 

no perquè hi ha encara uns 200 grups confinats. La Sra.  Teresa Ciurana comenta que a 

Terrassa, a dia d’avui, hi ha confinats 54 grups. Tampoc no creu que es pugui tornar.  

 

5. Avaluació participada Fira Terrassa Tria Futur 

 

 La Sra. Teresa Buch dona la paraula a la Sra. Luci Morera perquè expliqui la 

valoració de la fira. Comenta primerament els petits canvis que s’han fet a la web per tal de 

donar a conèixer que, tot i que ja han passat els dies de la fira, la web està plena de 

contingut per poder-lo utilitzar. Comparteix pantalla per veure el document de valoració 2021 

i comparar alguna dada amb el document de valoració del 2020. Evidencia una lleu 

disminució de les visibilitzacions en general, segons els resultats de Google Analytics, l’any 

passat van ser 23.568 i aquest any ha estat de 21.334. Comenta que hi ha hagut un 

increment considerable d’estands (de 87 a 156) de píndoles (de 118 a 232), d’exhibicions 

(de 40 a 66) i sobretot el més destacat ha estat passar de 15 xerrades a 52. També és cert 

que, degut al gran nombre, en tres dies, moltes d’elles han coincidit. Recorda que cal tenir 

present la validesa dels continguts per utilitzar-los les persones orientadores i la mateixa 

ciutadania.  

Un dels apartats que ha quedat mes fluix ha estat el de les Orientacions Personalitzades 

(POP’s) que, tot i tenir molts serveis a disposició de la ciutadania, han tingut poca demanda. 

En aquest moment a la web, aquest apartat, te redirigides les diferents opcions als serveis 

corresponents.  

https://decidim-terrassa.s3.amazonaws.com/decidim-terrassa/uploads/decidim/attachment/file/997/2021_calendari_Organs_Govern-_Proposta.pdf
http://consellfp.gencat.cat/ca/arees-actuacio/premis-fpcat/edicio-2020/
https://triafutur.terrassa.cat/
https://www.terrassa.cat/documents/12006/43267690/Infografia+Valoraci%C3%B3%20fira+TTF+2021/55630ee3-098a-4020-8cd7-abe19ce67174
https://www.terrassa.cat/documents/12006/135990/Info+resum+Fira/9d3d953b-1c49-4c4d-b9c8-e1aaf2ad1c26?t=1590162318605
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Explica la part de novetat de l’espai interactiu on es van celebrar 3 concursos (Kahoots) on 

es van donar 3 vals de 60€ per bescanviar-los a les llibreries La Temerària i Abacus. El Punt 

d’informació directa, va tenir força acceptació amb 53 xats i 143 converses. 

De la informació recollida per Google analytics es destaca que el suport més utilitzat ha 

estat el mòbil amb el 60% davant de l’ordinador amb el 38%. Les xerrades, tot i tenir un total 

de 2.380 entrades (vol dir que s’hi ha clicat aquest nombre de vegades) la participació ha 

estat de 517 persones. Algunes de les xerrades van estar sense cap participant. Sap molt 

greu per les persones que les havien preparat, però ens queda gairebé totes les xerrades 

per poder-les gaudir enregistrades en qualsevol moment. Val a dir que la qualitat d’elles ha 

estat molt bo aixì com la taula rodona del dia de la inauguració i les entrevistes en streaming 

amb diferents empreses. La Sra. Marta Mencia recorda que la taula rodona és fruit de 

l’interès mostrat per la comissió Permanent.  

Explica que encara falten valoracions de formularis que s’han fet arribar a les persones 

participants directament i a la Xarxa Terrassa-Orienta. També està vigent el formulari 

enllaçat directament a la fira i al que es convida a participar.  

 La Sra. Carme Viñas pregunta si sabem el perfil de persones que han entrat a les 

xerrades. La Sra. Luci Morera recorda que la fira i les xerrades estan dirigides a tota la 

ciutadania no només a joves. El registre de persones, que el podiem fer a través del 

formulari de la Fira, va ser respost per 66 persones, que respecte les 517 que van participar 

és molt poc. La majoria de respostes son de persones de mes de 45 anys, podria ser que 

fossin més conscients de la necessitat d’omplir el formulari.  

El Sr. Jordi Plana comenta que en general per les fires  d’orientació, ha estat un any 

molt especials i complicat. Comenta que ara caldria saber quin impacte tenen aquestes 

activitats per poder crear un itinerari. Veu molt important poder recollir les dades de les 

persones participants. Diu que els POP’s son figures per poder ajudar, creu que, tot i que no 

hagin funcionat, és el millor recurs. Felicita per la fira i no tan sols per les dades aportades 

en la valoració, sinó per la particularitat de Terrassa pel que fa a la Xarxa. El Terrassa - 

Orienta és un tret diferencial, permanent d’estratègia d’èxit. Hi ha un recorregut real amb 

vinculació amb tots els centres, recorda que hi ha un reconeixement institucional.  

La Sra. Teresa Buch explica que hi ha hagut una bona feina i que hi ha encara 

dades a recollir. Reconeix que la web de la fira és un banc de continguts molt interessant. 

Aquest any ja hi ha hagut el pas de complementar la Mostra d’Educació amb la Fira sota el 

programa Terrassa Tria Futur. La valoració l’any vinent serà des del Terrassa - Orienta.  

 

6. Novetats oferta formativa FP integrada 

La Sra. Marta Mencia  traspassa la paraula a la Carme Viñas perquè expliqui  les novetats 

el curs vinent. Explica que no hi ha gaire canvis:  

- Nou CFGS Energies renovables, a l'INS S. Eulàlia de la família “Energia i aigua”  

Tot i que no son nous específicament, si que hi ha canvis:  

https://www.terrassa.cat/oferta-fp-terrassa
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- CFGS Disseny d'Aplicacions Multiplataformes amb perfil d'oci digital i videojocs a 

Vedruna Vall (era novetat del curs passat però no es va arribar a fer per manca 

d’alumnat matriculat) 

- CFGS Disseny d'elements per a l'espectacle. Nou perfil d'Entertainment Arts, a 

l'Escola M. d'Art i Disseny 

- CFGM Guia en el medi natural i de temps de lleure a l’Institut Santa Eulàlia i 

Joaquima de Vedruna. Nou format passa de LOGSE a LOE (de 1400 a 2.000 hores) 

. Abans es deia «Conducció d'activitats fisico-esportives en el medi natural» 

- S’obrirà un  IFE (Itinerari Formatiu Específics per alumnat amb necessitats 

educatives especials) a l’Institut  Montserrat Roig  

La Sra. Marta Mencia  demana si hi ha més formació de l’FP tenint present que parlem de la 

integrada, la inicial i per l’ocupació. Recorda que aquest espai no és només per informar 

sinó per valorar, reivindicar, suggerir, per poder treballar conjuntament per l’FP.  

La Sra. Pilar Gutierrez explica que a nivell de formació a Foment, no han fet grans canvis ni 

modificacions, l'èxit de les formacions és quan son presencials, sobretot per les que tenen 

pràctiques ja que les formacions que tenen taller no te sentit en format virtual. Comenta que  

han fet formacions d’ energies renovables, fa temps que el fan, tot i el nou CF, han fet una 

formació perque te sortides laborals, 

Comenta també que fa temps que tenen en un programa de Singular (Garantia Juvenil) un 

mòdul de Drons, a dins de  la formació de Magatzem, va ser molt atractiu, molt joves estan 

interessats. Cal però mirar les sortides professionals, ja que no totes les empreses estan 

preparades, en aquest moment, cal una adaptació.  

 

Sense més qüestions es dóna per acabada la reunió a les 17:22h  

http://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/guies-estudis/guia-ife.pdf

