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PLA DE TREBALL 2017
El Pla de treball del Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional s’estructura
en quatre línies estratègiques que emmarquen els objectius i propostes d’actuacions a
emprendre durant aquest any 2017.
El disseny d’aquests línies estratègiques s’ha elaborat a partir de les propostes plantejades
pels membres del Consell en la sessió informativa del 15 de juliol de 2016 i en les sorgides
de la dinàmica de treball en la darrera reunió de la Comissió Permanent del Consell
celebrada el 16 de febrer de 2017.
Línia estratègica 1

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ DELS MEMBRES i LA PROJECCIÓ
EXTERNA DEL CONSELL

Línia estratègica 2

ADEQUAR L’OFERTA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL i
OCUPACIONAL A LES NECESSITATS DEL SISTEMA PRODUCTIU
DE LA CIUTAT

Línia estratègica 3

IMPULSAR L’ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL, LA
INSERCIÓ SÒCIOLABORAL DELS JOVES I l’FP DUAL A LA
CIUTAT

Línia estratègica 4

PROMOURE LA INNOVACIÓ, L’EMPRENEDORIA I LA MOBILITAT
INTERNACIONAL D’ESTUDIANTS I PROFESSORAT DELS
CENTRES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE LA CIUTAT

D’acord amb el reglament, cada any el Ple del Consell aprova el Pla de treball anual que
emmarcarà les actuacions a desenvolupar en el decurs d’un any. Les diferents Taules de
Treball seran les responsables de concretar i prioritzar les actuacions a desenvolupar durant
un any.
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Línia estratègica 1
Grup Motor:
Comissió Permanent

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ DELS MEMBRES i LA PROJECCIÓ
EXTERNA DEL CONSELL
OBJECTIUS
 Promoure la participació activa de tots els membres del Consell.
 Mantenir una relació propera amb d’altres administracions, organismes i
institucions vinculades a la formació professional i ocupacional.
 Fomentar el reconeixement i la qualitat de la formació professional i
ocupacional a la ciutat.
 Divulgar les activitats del Consell a nivell local, nacional i Europeu.
 Vetllar per les novetats i canvis legislatius que afecten al sistema integrat
de FP, inclosa l’FP Dual, per tal d’implementar-ho a la ciutat.

ACTUACIONS
 Executar i fer el seguiment dels acords del Plenari i de les propostes i
informes de la Comissió Permanent i Taules de treball.
 Vetllar per la incorporació del Consell en el Fòrum de Ciutats amb
Consell de Formació Professional.
 Promoure la incorporació del Consell a la xarxa temàtica de la RECE de
Ciutats Educadores anomenada “Un model d’impuls de la formació
professional des del món local”.
 Crear una Xarxa de Bones Pràctiques de l’FP i de Formació
Ocupacional a la ciutat i fer-ne difusió a la web
 Organitzar una Jornada d’intercanvi d’experiències
pràctiques de FP i de Formació Ocupacional.

i

bones

 Promoure publicacions d’interès: Guia de la Formació Professional i
Ocupacional a la ciutat (amb vinculació a l’oferta d’educació
d’adults), Guia de bones pràctiques per a les estades a l’empresa.
 Crear la pàgina web del Consell (amb accés a intranet als membres)
 Revisar la normativa que afecta a la implantació de l’FP Dual a les
empreses (perfil estudiants, seguretat del menor, etc..)

Línia estratègica 2
Grup Motor:
Taula de treball

ADEQUAR
L’OFERTA
DE
FORMACIÓ
PROFESSIONAL
i
OCUPACIONAL A LES NECESSITATS DEL SISTEMA PRODUCTIU DE
LA CIUTAT

OBJECTIUS
 Identificar els sectors d’activitat econòmica que generen ocupació a la
ciutat i zones pròximes al territori per adequar l’oferta de formació.
 Valorar de forma conjunta i amb una visió global, integrada i estratègica,
tota l’oferta actual i necessària de formació professional i ocupacional a la
ciutat.
 Proposar itineraris formatius integrals que permetin cursar estudis de FP
inicial, reglat i ocupacional d’acord amb els sectors que generen ocupació
a la ciutat.
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ACTUACIONS
 Fer propostes de formació professional i ocupacional a partir dels
diversos anàlisi del mercat de treball de la ciutat de Girona, elaborats
per les organitzacions empresarials i institucions competents en la
matèria
 Valorar l’oferta de cicles formatius (inclòs règim especial) i formació
professionalitzadora ocupacional a la ciutat.
 Facilitar la coordinació interdepartamental i interinstitucional.
 Incidir en la detecció de necessitats formatives en les empreses.
 Valorar la possibilitat d’accés unificat als estudis de cicle formatiu
superior i universitat.
 Fer el seguiment de les Polítiques Actives d’Ocupació, integrant els
Programes de Formació i Inserció (PFI).
 Col·laborar en la definició del mapa d’itineraris formatius integrats
dels sectors professionals a la ciutat, tenint present el reconeixement
de l’experiència laboral.
 Incloure el dret i deure a la formació sindical.

Línia estratègica 3
Grup Motor:
Taula de treball

IMPULSAR L’ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL, LA
INSERCIÓ SÒCIOLABORAL DELS JOVES I l’FP DUAL A LA CIUTAT

OBJECTIUS
 Facilitar l’acompanyament dels joves en les transicions educatives al món
laboral.
 Col·laborar amb els departaments d’orientació dels centres educatius de
secundària de la ciutat en l’impuls de l’orientació acadèmica i professional
dels joves.
 Promoure la coordinació entre les entitats i serveis municipals que
ofereixen orientació en els itineraris d’inserció sociolaboral dels joves de
la ciutat.
 Facilitar acompanyament a les famílies en temes d’orientació acadèmica i
professional dels seus fills i filles.
 Promoure la Formació Professional Dual i en alternança a la ciutat i la
Formació en Centres de Treball en col· col·laboració amb els centres
formatius i les empreses.
 Col·laborar en les iniciatives de prevenció de les trajectòries
d’absentisme i abandonament escolar i/o desescolarització de joves a la
ciutat.
 Promoure la coordinació i seguiment de l’oferta de Programes de
Formació Professional Inicial i Programes de foment a l’ocupació de joves
(Garantia Juvenil, Girona Actua, Joves per l’ocupació...) entre les
diferents institucions, entitats, centres educatius, centres de formació
d’adults i serveis d’ocupació.
ACTUACIONS
 Col·laborar en el disseny d’una carta d’oferta de serveis d’orientació i
formació professional i ocupacional a la ciutat i zona d’influència.
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 Promoure un espai de referència a la ciutat de coordinació
d’informació i orientació professionalitzadora.
 Identificar els perfils professionals de joves que no disposen de cap
recurs formatiu ni laboral i analitzar quina resposta se’ls dona.
 Actualitzar i divulgar el mapa d’itineraris de recursos formatius i
laborals per a joves de 16-29 anys a la ciutat i per a col·lectius amb
especials dificultats d’inserció.
 Promoure experiències d’FP Dual en el sector públic i privat de la ciutat,
a través de seminaris, jornades, etc. que ajudin a visibilitzar més el sector
empresarial.
 Establir sinèrgies de treball pedagògic entre els formadors dels
Centres de Treball de les empreses i els docents dels Centres de
Formació Professional.

Línia estratègica 4
Grup Motor:
Taula de treball

PROMOURE LA INNOVACIÓ, L’EMPRENEDORIA I LA MOBILITAT
INTERNACIONAL D’ESTUDIANTS I PROFESSORAT DELS CENTRES
DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE LA CIUTAT

OBJECTIUS
 Impulsar la innovació, l’emprenedoria i la dimensió europea en els estudis
de FP mitjançant beques, premis, metodologies i entorns innovadors
d’aprenentatge, projectes i recursos educatius, etc.
 Fomentar els valors, les actituds i el talent de l’emprenedoria a través
dels projectes d’empresa i crèdits de síntesi que realitzen els estudiants
en els centres d’FP.
 Potenciar la participació dels centres de FP en programes de mobilitat de
formació i projectes de cooperació internacional en centres o empreses
estrangeres per facilitar la transferència de coneixement i el
reconeixement de bones pràctiques educatives i metodològiques en
matèria d’FP.
 Participar en projectes europeus de la Xarxa transnacional
(subvencionats per la Comissió Europea) per donar suport a iniciatives
d’innovació i millora de la qualitat de la formació professional inicial.
ACTUACIONS
 Promoure en el Programa de Recursos Educatius de l’Ajuntament:

- El reconeixement a la millor nota d’estudis de CFGM i CFGS a la ciutat.
- La incorporació de centres de formació professional en la convocatòria de
subvencions per a projectes d’innovació.
- La incorporació de nous recursos educatius que fomentin la innovació i
l’emprenedoria en els estudis de FP.

 Conèixer i impulsar l’aplicació de diferents metodologies i entorns
d’aprenentatge innovadors en els centres de formació professional
 Col·laborar amb les institucions i empreses del Consell en iniciatives de
foment de l’emprenedoria en els estudis de FP: Premis, Jornades, etc
 Participar a la Xarxa Europea Q-Placements de qualitat de les
pràctiques d’FP, en el Programa Erasmus + i a la Xarxa de Cooperació
–Catalunya i França- de mobilitat de professorat.
 Facilitar un servei de suport tècnic d’internacionalització de pràctiques
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i formació d’estudiants i professorat.
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ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CONSELL

D’acord amb les funcions de cada òrgan establertes en el Reglament del Consell, es
proposa que:
La Comissió Permanent sigui el grup motor de la línia estratègica 1.

SECTOR
ENTITAT
S

SECTOR FORMACIÓ

SECT
SECTOR
OR
EMPRES
SINDIC
ARIAL
AL

SECTOR INSTITUCIONAL

ENTITAT
Presidenta

REPRESENTANT
titular/suplent
Marta Madrenas

Vicepresidències

Isabel Muradàs i Quim Rodríguez

Regidor del grup municipal - CIU

Cristóbal Sànchez

Regidor del grup municipal - ERC

Pere Albertí

Regidor del grup municipal - CUP

Toni Granados

Regidor del grup municipal - C’s

Manuel Vázquez

Regidora del grup municipal - PP

Concepció Veray

Tècnic municipal d'Ocupació

Eva Fortià

Tècnics municipal d'Educació

Dolors Casassa

Tècnic municipal de Joventut

Narcís Turón

Tècnic municipal de Serveis Socials

Lídia Mallorquí

Gencat-Ensenyament

Josep Polanco / Sara Oliveras

Gencat-Empresa i Coneixement

Ferran Roquer / Enric González

Gencat-Treball, Afers Socials i Família

Marta Casacuberta / Joan Baztán

Consell Comarcal del Gironès

Antoni Vidal

Diputació de Girona

Josep Antoni Frías / Helga Nuell

FOEG

Mireia Santamaria / Assumpció Brujats

COMEXI Group Industries, SAU

David Centelles / Glòria Deulofeu

UGT

Montse Bagué / Àngels Torrents

INS Montilivi

Ruben Pino / Juan Manuel Moreno

INS Narcís Xifra i Masmitjà

Pep Cortada / Sandra Riera

Escola Tècnica de Girona

Jordi Moncanut / Joan Moncanut

Grup Organigrama, SLU

Josep Puig / Anna Bisbe

F.X. Boix - Inf. Girona, SL

Francesc Xavier Boix

Escola Maristes-Girona

Xavier García / Joan Manel Quirós

Centre de Formació d'Adults Girona

Xavier Sibecas / Miquel Blanch

UdG

David Brusi

FAPAES

Albert Gironès

CCAPAC

Jordi Fàbrega

INS Montilivi-Alumnat

Josep M. Pallàs

INS Escola d'Hosteleria i Turisme- Alumant

Sònia Samper / Robert Mercedes

Escola Tècnica de Girona- Alumnat

Sergi Ferrer / Marc Fisas

Projecte d'Integració de la FP

Ramon Bover

Associació Clúster Èxit Girona

Anna Mª Güell / Marta Admetlla
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Funcions de la Comissió Permanent
a) Planificar el calendari de reunions del Ple del Consell i de la Comissió Permanent, i
elaborar les corresponents ordres del dia.
b) Elaborar la proposta del Pla de Treball Anual i de la Memòria del Consell.
c) Recollir propostes i informes proposats per les Taules de treball, per elevar-les al
Consell.
d) Proposar la creació i la composició de les Taules de Treball.
e) Totes aquelles que li siguin delegades pel Ple.
Les Taules de Treball siguin el grup motor de les línies estratègiques 2, 3 i 4.
La composició de les Taules de Treball es determina en la sessió plenària d’aquest Consell.
Cal vetllar per una composició diversificada dels diferents sectors de representació del
Consell a cadascuna de les taules de treball, per aquest motiu es proposa la distribució
següent:
Línia estratègica 2
OFERTA FORMATIVA I SISTEMA PRODUCTIU

Línia estratègica 3
ORIENTACIÓ, INSERCIÓ I FP DUAL

Línia estratègica 4
INNOVACIÓ, EMPRENEDORIA I MOBILITAT

3 sector empresarial
2 sector formació-centres FP
1 sector formació-centres FO
1 sector formació-centre formació d’adults
1 sector formació-universitat
2 sector pares i mares
1 sector alumnes
1 sector formació-PIFP (?)
1 sector entitat social
distribució sector institucional
3 sector empresarial
2 sector formació-centres FP
1 sector formació-centres FO
1 sector formació-centres secundària
1 sector formació-centre formació d’adults
1 sector formació-universitat
1 sector pares i mares
2 sector alumnes
1 sector entitat social
distribució sector institucional
3 sector empresarial
1 sector formació-centres FP
1 sector formació-centres FO
1 sector formació-centres secundària
1 sector formació-universitat
1 sector pares i mares
1 sector alumnes
distribució sector institucional

La Secretaria Tècnica, com a òrgan de gestió tècnica i administrativa, donarà suport
transversal a totes les línies estratègiques per facilitar la gestió i execució dels objectius i de
les propostes que acordi el Consell.

1

Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional de Girona
Sessió Plenària, març 2017

CALENDARI DE REUNIONS



Sessions Plenàries: març i octubre 2017



Reunions de la Comissió Permanent: febrer i setembre 2017



Reunions de les Taules de treball: març 2017 (inici)
Les taules de treball decidiran de manera autònoma el calendari i periodicitats de les
seves reunions, tenint present que la web del Consell s’habilitarà un espai per poder
treballar de manera virtual.
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