
                                                                   

 

 

1 

 

COMISSIÓ DE TREBALL ORIENTACIÓ I ACOMPANYAMENT 

1ª Reunió 
 

Consell de la Formació Professional del Prat  
 

 

Data: 28 de novembre de 2018 

Horari: 16:00h  

Lloc:  Carrer de les Moreres 48, El Prat de Llobregat (Centre de Promoció Econòmica)  

 

Ordre del dia de la sessió 

 Benvinguda i objectius de la sessió.  

 Constitució del grup de treball 

 Revisió dels objectius fixats  

 Definició pla de treball 

 Calendari de treball i cloenda de la sessió 

 

 

Persones assistents 

 Montse González (INS Les Salines):  coordpedagogica@inslessalines.cat 

 Eduard Bartí (INS Illa dels Banyols): ebarti@xtec.cat 

 José A. Iniesta (UGT): jainiesta@baixllobregat.ugt.org 

 Carlos Vega (Ciudadanos): Carlos_Vega_S@hotmail.com 

 Enrique Sorribes (CCOO): esorribe@xtec.cat 

 Jordi Morera (El Prat Empresarial): presidencia@elpratempresarial.org 
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 Alba Rodríguez (Servei Educatiu- Pla Educatiu d’Entorn de Sant Cosme): 

arodri2@xtec.cat 

 Mireia Mirasol (INS Ribera Baixa): mmirasol@xtec.cat 

 Carme Villen (Educació-Ajuntament del Prat): villen@elprat.cat 

 Mar Fernandez (Promoció Econòmica-Ajuntament del Prat): fernandezg@elprat.cat 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

Presentació del objecte de la reunió de constitució del grup de treball de la Comissió 

d’Orientació i acompanyament. 

 

Cadascun dels agents participants exposa les accions al voltant d’aquesta temàtica que estan 

desenvolupant en matèria d’ orientació i acompanyament. 

 

Acords de línies de treball als que arriben els membres de la comissió: 

 Preparació de fitxes descriptives dels perfils formatius i de les sortides professionals 

dels diferents cicles de FP (tasca que han de fer els dos centres de FP). A partir 

d’aquestes fitxes es generarà material per als orientadors/es i els diferents agents que 

fan orientació al municipi. 

 

 Apropament de l’alumnat al teixit empresarial mitjançant xerrades als centres per part 

d’empreses i visites a centres de treball (a desenvolupar per Prat Empresarial i altres 

empreses del municipi) 

 

 Realitzar accions d’orientació i acompanyament a petits grups d’alumnes de 3r./4rt  

d’ESO que presenten risc d’abandonament prematur de forma preventiva en 

coordinació amb els instituts d’FP (primer trimestre) 

 

 Treballar, junt amb la comissió de comunicació, en la difusió de les ocupacions amb 

més sortida en el mercat de treball 

 

 Intentar detectar si es treballen habilitats i capacitats a llarg termini –professiogrames-

al batxillerat. Consultar quin és el procediment dels instituts quan hi ha abandonament 

en aquesta etapa (circuits, derivació…) 
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 Projectes de Diversificació Curricular dels instituts i CEE Can Rigol (Conveni Ajuntament 

del Prat – Departament d’Ensenyament) : possible espai de treball comú (instituts 

secundària, centres FP i Ajuntament) per coordinar els diferents PDC’s del municipi, 

compartir experiències i coordinació (en cas que es consideri). Valorar programar una 

visita específica als instituts d’FP amb l’alumnat de PDC dels diferents centres 

juntament amb l’alumnat de la Unitat d’Escolarització Compartida per a donar a 

conèixer l’oferta de cicles formatius de grau mitjà i de programs de formació i inserció.   

 

 Vocacions industrials +dones: presentació de projecte de treball del Pacte Local per a 

l’Ocupació (s’informarà de la convocatòria de la primera reunió de treball així com de 

les accions del projecte) 

 

Calendarització de reunions de forma trimestral, la propera es realitzarà a traves de votació al 

següent enllaç : https://doodle.com/poll/p4dqauf8wmnfhchi , que passarem a tots els 

membres per acordar la proposta de dia i hora majoritària 
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