ACT A DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA REALITZADA PEL PLENARI DEL CONSELL DE
LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DE TERRASSA EL 4 DE MARÇ DE 2020
PRESIDÈNCIA
Sra. Teresa Ciurana i Satlari (per delegació de l’alcalde Sr. Jordi Ballart i Pastor)
MEMBRES ASSISTENTS
Albert Llargués
Alfredo Vega López
Angels Pujantell
Anna Molist
Anna Soler
Carles Argelagós
Carlos Lòpez
Carme Pleguezuelos
Carme Viñas
Cristian Verdaguer
Dolores Megias
Elena Donate
Eulàlia Martínez
Francesc Xavier Argüello
Ismael Peràlvez Garrido
Jennifer Ramirez
Joaquim Soler Macià
Jordi Rueda
Jordi Setó
Jordi Soler
José Antonio Andrés
Josep Armengol
Josep Beltran
Josep M.Arcos
Josep Rey
Josep Villagrassa
Juan José López
Laura Rebollo
Luci Morera
M. José Figueras

Mª Carme Huertas
Manuel Robles
Manuel Torres
Marc Barrachina Rotllàn
Marc González Roldán
Marta Dinarés
Marta Fuentes Bellvís
Marta Puigdengolas
Marta Roqué Aubia
Miquel Armengol
Mónica Vitolo
Montse Ramon
Montserrat Comellas
Núria Chueca
Núria Esteba
Núria Esteve
Núria Marin
Ona Martínez
Rafael Homet
Ramon Alemany
Ramón Talamàs
Raquel Rueda
Santi Martínez
Sonia Moreno
Teresa Buch
Teresa Ciurana
Xavier Baena
Xavier Muñoz

A la sala d’actes de l’Institut Terrassa, a 4 de març de l’any dos mil vint, es reuneix el
Plenari del Consell de la Formació Professional de Terrassa, en sessió Ordinària.
Presideix l’acta la Sra. Teresa Ciurana, 5a tinenta d’alcalde de l’Àrea de Cicles de la Vida
i regidora d’Educació (per delegació de l’alcalde i president del Consell de l’FP Sr. Jordi
Ballart i Pastor, que no pot assistir a l’acte).
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1.

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

La Sra. Teresa Buch inicia l’ordre del dia i pregunta als membres del plenari presents a la
reunió si hi ha alguna esmena de l’acta anterior, no havent-hi cap esmena s’aprova la
mateixa per unanimitat i dóna la benvinguda a la Sra. Teresa Ciurana que dóna la
benvinguda als alcaldes, autoritats i presents de la sala. Durant la seva ponència, posa
en context la ciutat de terrassa i informa que el pròxim divendres 6 de març està prevista
una trobada de treball amb el Sr. Fabian Mohedano i Morales, president del Consell
Català de Formació Professional, el Sr. Joan Lluís Espinós i Espinós, director general de
Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial i la Sra. Ariadna
Rectoret i Jordi, directora general de Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).
2.
Presentació de l’Estudi d’Inserció laboral dels ensenyament professionals
2019 realitzat conjuntament pel departament d’Educació i el Consell General de
Cambres. A càrrec del Sr. José Antonio Andrés Villena, sots-director general de
Programes i Projectes del departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
Un cop acabada la presentació de la Sra. Teresa Ciurana, l a Sra. Teresa Buch atorga la
paraula al Sr. Ramon Talamàs que valora positivament el treball del Consell de l’FP i
manifesta la importància de fer esforços per concretar fites, pronuncia la voluntat de
treball conjunt de la cambra. Finalment, presenta el Sr. José Antonio Andrés convidat al
plenari per presentar l’Estudi d’Inserció laboral dels ensenyament professionals 2019.
El Sr. José Andrés exposa l’estudi amb un document elaborat per l’ocasió resum de la
investigació. Explica que l’estudi s’ha desenvolupat a una mostra d’estudiants que el curs
17-18 van titular, el sots-director explica les dades gràfiques de l’evolució dels graduats
de Catalunya, i seguidament les dades del Vallès Occidental com ara la situació laboral i
formativa dels graduats, concretant específicament per nivells d’estudis l’evolució dels
itineraris d’inserció dels graduats i famílies professionals, les vies que han proporcionat
feina als graduats ocupats, el tipus de situacions laborals, la proporció de graduats
ocupats per tipus de jornada i gènere, els motius pels quals els graduats no troben feina,
l’evolució de la percepció de relació entre feina i estudis, el nivell d’ingressos dels ocupats
a temps complet, així com la distribució d’ingressos nets per sexe i grau.
Per concloure, manifesta que la mitjana d’inserció de la comarca és superior a la resta de
Catalunya, i afirma que estudiar formació professional garanteix l’ocupació. Tanmateix
expressa que a millor qualificació, millor situació professional malgrat hi ha un esbiaix de
gènere en la contractació i sous. Finalment segura l’opció d’FP Dual com a una magnífica
eina d’inserció.

3.

Informe anual 2019 del Consell FP

La Sra. Teresa Buch reprèn l’ordre del dia i cedeix la paraula al Sr. Santi Martínez que
presenta els punts més destacats de l’informe anual 2019 adjunt a la carpeta de material
entregada als presents. Comunica les novetats del Consell FP, informa que hi ha nous
membres adherits i afegeix que està consolidant-se i ampliant-se en els àmbits
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empresarials, educatius i institucionals. A més a més, afirma que actualment hi ha un total
d’onze ciutats amb Consell FP al fòrum en el qual hi participem i a la ciutat un total de 18
famílies professionals, finalment destaca la importància dels programes d’orientació i
l’augment de les matrícules en FP.
4.

Línies estratègiques i actuacions 2020 del Consell FP

La Sra. Teresa Buch continua amb el marc de les línies estratègiques previstes en el pla
anual 2020, en fa una breu explicació de les actuacions principals que es poden veure al
document adjunt a la carpeta de material entregat als membres assistents.
En primer lloc, dóna a conèixer el cartell de la 1a Fira d’orientació Terrassa Tria Futur
prevista els dies 28 i 29 d’abril. Anuncia que hi ha previstos 47 estands, xerrades i
conferències i 190 píndoles informatives de les quals 110 relacionades amb diferents
famílies professionals i nivell formatiu (PFI, CFGM, CFGS Certificats de Professionalitat).
En segon lloc, informa que la signatura pendent de les bases acord Terrassa-Orienta es
farà en el marc de la fira i la seva inauguració, document adjunt a la carpeta de material
entregada als membres assistents.
Seguit, manifesta promoure la mobilitat internacional i convida a la taula al Sr. Carles
Peiró coordinador de mobilitat internacional de d’institut Montserrat Roig i de la Xarxa 3,
que informa els precedents del programa de mobilitat i les beques Erasmus+ que ofereix
l’Ajuntament. Manifesta la crida per veure si hi ha una aposta seriosa pel que fa a la
mobilitat internacional i assegura que l’èxit laboral de l’alumnat que fa mobilitat és del
100%. La Sra. Teresa Buch afirma que hi ha la voluntat de començar el treball i recorda
que hi haurà un espai reservat a la fira.
Finalment, anuncia la novetat en l’actuació relacionada amb FP Dual i que s’iniciarà amb
un conveni entre el centre educatiu institut Montserrat Roig i les escoles bressol
municipals assegurant la voluntat d’expandir-ho a d’altres famílies professionals.
5.
Torn obert de paraules i tancament de l’acte a càrrec del Sr. Josep Armengol
Giralt, vicepresident del Consell de l’FP de Terrassa
No havent-hi cap intervenció durant el torn obert de paraules la Sra. Teresa Ciurana
cedeix la paraula al Sr. Josep Armengol, vicepresident del Consell de l’FP. El Sr.
Armengol manifesta que el consell va per bon camí donat que les dades són positives i
els professionals saben que no tot està fet i hi ha oportunitats de millora. Destaca que les
línies estratègiques del pla anual van per bon camí i emfatitza la fira d’orientació, així com
les altres actuacions tot fent un reconeixement al treball tècnic. S’acomiada concloent el
plenari amb la importància de marcar fites més concretes per poder avaluar i progressar.
Conclou l’acte a les 14:00h
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