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COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ 

1ª Reunió 
 

Consell de la Formació Professional del Prat  
 

Data: 19 de desembre de 2018 

Horari: 17:30h  

Lloc:  Carrer Centre (Ajuntament del Prat) 

 

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 

 Jornades FP.PRAT 

 Calendari de treball i cloenda de la sessió 

 

Persones assistents 

 Joan Cañete (INS Illa dels Banyols): jcanete1@xtec.cat 

 Miguel Àngel Noval (INS Les Salines): manoval@gmail.com 

 Jose David Muñoz (El Prat Empresarial): elpratcomunica@gmail.com  

  Albert Cazalilla (Àrea Igualtat i Drets Socials- Ajuntament del Prat) cazalilla@elprat.cat 

 Eduard Terol (Promoció Econòmica. Ajuntament del Prat): terol@elprat.cat 

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

 Carme Villen (Educació-Ajuntament del Prat): villen@elprat.cat 
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Desenvolupament de la sessió 

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

Comunicació i difusió. 

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

 

  Es proposa la creació d'un Pla de Comunicació del Consell de la FP per tal de planificar 

les actuacions i poder mesurar, avaluar i millorar. S'ha compartit al Drive un model/proposta 

per a la redacció entre Educació, Promoció i els dos instituts. 

 

 Es revisarà i modificarà el contingut web de l’espai d’FP al web municipal afegint la 

informació actualitzada del Consell FP (en sustitució de Taula FP) i la informació relativa a 

l’oferta de cicles i centres en les fitxes generals dels instituts al web.  

 

 Al crear notícies relacionades amb la FP afegir els #tags correspondents (#FPPrat i 

#ConsellFPPrat 

 

 Les propostes de Comunicació sorgides en les altres comissions són:  

 

- Destacar els cicles amb una millor inserció 

- Destacar les formacions industrials 

 

 Es proposa estudiar la viabilitat de la creació de vídeos curts dels diferents cicles 

formatius que imparteixen els dos instituts per tal de donar a conèixer el contingut dels 

mateixos i la sortida professional que tenen. Als vídeos també poden sortir alumnes i ex-

alumnes explicant la seva experiència, i també ex-alumnes que estiguin treballant explicant 

des de l'empresa la seva experiència. L’objectiu seria arribar a public jove i també a les seves 

famílies. La idea és que pugués ser un material per a que el treballessin les orientadores a 

l’ESO. Es buscaria un material àgil, fresc i molt directe. Com a eines, es planteja Youtube /  

Instagram (a mig termini) 

 

 

 Es proposarà al departament de Premsa la creació d'un compte de Twitter propi per al 

Consell. La sol·licitud la farà per AUPAC Educació i la gestió principal també. Promoció tindrà 

claus per publicar. La idea es comunicar tot el que faci el Consell i altres publicacions del món 

FP.  

 

 Es planteja la opció de no fer díptics en paper per a les Jornades FP.PRAT  i passar a fer 

servir algún mitjà digital (info web amb codi QR). Aquest canvi permet estalviar recursos 

econòmics i ecològics i al mateix temps  reduïr la pressió per tenir el contingut tancat aviat. 

Alhora, fa possible el dinamisme per introduir canvis de darrera hora. 
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 Miguel Àngel Noval informa que ha fet proposta per establir el Prat com la ciutat que pogui 

acollir el Catskills 2020 (Campionat de Catalunya de formació professional). En aquest cas, 

es tractarà d’un campionat de la família de Jardineria i floristeria a on s’espera una assistència 

aproximada d’unes 600 persones. S’està tractant el tema amb el Gremi de Jardineria. 

 

 Joan Cañete fa proposta per participar al Saló de l'Ensenyament com a Consell de la FP 

fent repartiment de les despeses que s’en deriven entre Ajuntament i instituts. 

 

 Explorar amb l’AMB la campanya “FPPro amb l’FP, aviat podràs volar”  (quan i en quins 

formats estarà disponible per saber si ens interessa el material per les Jornades d’Orientació 

Acadèmica i Professional i/o Jornades FP.Prat). Destaca per trencar amb els rols de gènere que 

tradicionalment han estat associats a algunes families professionals. 

 

Properes reunions:  

29/01  16:00 a l’Institut Les Salines 

-Preparació Jornades FP.Prat 

 

http://catskills.gencat.cat/ca/

