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Plenari Consell de la Formació Professional del Prat 
 

Data: 22 de gener de 2020 

Horari: 17:00h  

Lloc:  Centre Cívic Palmira Domènech,  Carrer de Lo Gaiter del Llobregat, 112, El Prat de 

Llobregat  

 

Ordre del dia de la sessió 

1. Benvinguda     

 

2. Informacions de les actuacions del curs 2018/19 

 

3. El curs 2019/20 

 

 Novetats més destacables  

 Informació de l’oferta i matrícula 

 

4. Proposta de pla de treball 2019/20 

 

 Línies prioritàries   

 Les comissions de treball  

 Les Jornades FP.PRAT 

 

5. Modificació del reglament del Consell  

 

6. Precs i preguntes 
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Persones assistents 

 

Presidenta Pilar Eslava 

Vicepresidenta Marta Mayordomo 

Vicepresidenta Esther García 

Vicepresident/ Direcció Ins Illa dels Banyols Juan Cañete 

Grup Municipal ERC Meritxell Charavia 

Departament d’Educació de la Generalitat de 

Catalunya (Inspecció) 

Josep Maria Lluva 

Servei d’Ocupació de Catalunya  Carme González 

Direcció INS Les Salines Miguel Ángel Noval 

 

Professorat INS Les Salines 

Enric Colomer 

Leo López 

Marta Buxo 

Professorat INS Illa dels Banyols Jordi Villalabeitia 

CFA Terra Baixa Àngels Oliete 

Prospectora d'FP Dual del Departament 

d’Educació de la Generalitat de Catalunya 

Mònica Fernández 

 

Associació el Prat Empresarial 

Fernando Marcos 

Joan Sans 

Servei d’Acció Social Nati Mora 

Taula d’Economia Social i Cooperativa Marcelo Montori 

PIMEC del Baix Llobregat-l’Hospitalet Jaume Masclans 

UGT José A. Iniesta 
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CCOO Enric Sorribes 

Direcció de l’Àrea d’Educació i Cultura Fina Rifà 

 

Àrea d’Educació i Cultura 

Joan Carles Navarro 

Carme Villen 

Direcció de l'Àrea de Desenvolupament 

Econòmic 

Ester Pujol 

 

Àrea de Desenvolupament Econòmic 

Encarna Puig 

Agustina Rodríguez 

Eva Vidal 

Secretari  Pep Vallecillos 

Secretaria Tècnica Anna Fernández 

 

 

Desenvolupament de la sessió 

1. Benvinguda 

La presidenta del Consell, Pilar Eslava, dóna la benvinguda als/les assistents.  

Destaca que la Formació Professional cada cop agafa més pes i que amb la feina que fan 

tots els agents que hi participen, arribi a tenir el prestigi que mereix. 

En referència a l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, les 

administracions locals hem rebut l’encàrrec de fer aportacions per dissenyar l'encaix del 

món local en la futura Agència. 

La vicepresidenta Marta Mayordomo, destaca el paper de la Formació Ocupacional i 

Contínua, que permet adaptar la formació a la demanda del mercat laboral. Agraeix la 

contribució del SOC, ja que gràcies a la seva col·laboració es duen a terme els cursos de 

Formació per a l’Ocupació, una part també important de l’FP. 



                                                                   

 

4 

 

Finalment Fina Rifà dóna pas a l’ordre del dia, on destaca que la reunió tractarà clarament 

dos blocs, les actuacions portades a terme durant el curs passat i les línies prioritàries del 

nou curs. 

 

2. Informacions de les actuacions del curs 2018/19 

En aquest punt, es resumeix el treball fet per les comissions de treball i els 

projectes/espais on té participació el Consell d’FP. 

S’entrega dins la carpeta física un document de recull de dades del curs 2018/2019, que 

conté els objectius que es van marcar les comissions de treball el curs passat i les accions 

realitzades per poder complir aquests objectius, a més de les dades de matriculació. També 

s’adjunta en format digital en la present acta. 

 

 2.1 Comissió d’Orientació i acompanyament  

Accions dutes a terme per la comissió d’Orientació i acompanyament durant el curs 

passat: 

 

• Accions d'orientació i acompanyament 

⁻   21es Jornades d’orientació acadèmica i professional (JOAP) 

⁻  11es Jornades d’orientació de CFGM (Tastet) 

⁻  Visites guiades als INS d’FP amb alumnat del CFA Terra Baixa 

•     Xerrades i visites a empreses 

      Sessió Transformació industrial  

•     Accions per promoure vocacions industrials entre noies 

      Jornada “Dona i indústria”, Challenge  

•     Promoure l'FP al Prat 

      Jornades FP.PRAT, Descobreix l’FP del Prat (famílies i AMPA) 
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2.2 Comissió d’Innovació 

Accions dutes a terme per la comissió d’Innovació durant el curs passat: 

 

 Projecte singular. Certificats de Professionalitat de Serveis auxiliars de 

perruqueria a l'INS Les Salines. 

 Curs d’Iniciació al manteniment organitzat pel CPE i realitzat a l’INS Illa dels 

Banyols, dins el marc del programa Ocupació a la Indústria Local. 

 Projectes socials. INS Les Salines. 

 Projecte I TRACE. INS Illa dels Banyols. 

 8a Edició Pla de Mesures d’Innovació a l’FP. Premi a l’INS Illa dels Banyols per 

un projecte d'innovació diferent i únic en el sector de l'educació pública a 

Catalunya. Transformar i convertir un vehicle dels que disposa el centre, en un 

vehicle de competició. 

 

 Sessió Realitat Virtual i Augmentada organitzada pel CPE i realitzada a l’INS Illa 

dels Banyols dins el marc del programa Ocupació a la Indústria Local. 

 MetropolisFPLab. L’INS Les Salines va treballar  sobre el repte que va llençar  

l’empresa Autoterminal del Port de Barcelona amb dues propostes.  

L’INS Illa dels Banyols va treballar sobre el repte que va llençar l’empresa 

pratenca Canaletas amb dues propostes més.  

 Curs Eines i tendències a la Logística 4.0 organitzat pel CPE dins el marc del 

programa Ocupació a la Indústria Local. 
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2.3 Comissió de Comunicació i difusió 

Accions dutes a terme per la comissió de Comunicació i difusió durant el curs passat: 

 

 Creació d’un nou espai web pel Consell d’FP. 

 Promoció de l’oferta de cicles formatius (vídeos FP, díptic). 

 Promoció dels ensenyaments per a persones adultes per accedir a l’FP (díptic). 

 Impuls de la comunicació i difusió de l’FP i activitats realitzades durant el curs 

(jornades FP.PRAT i altres). 

  

2.4 Espais/Projectes on estem participant  

Es vol destacar la participació de l’Ajuntament en espais de treball que facin possible 

acostar l’oferta formativa a la demanda laboral com a objectiu final de reducció 

progressiva de l’atur. La captació del talent és de gran importància per a l’economia i a 

través de la participació en diversos projectes i espais es vol arribar a reduir distància 

entre la formació i les necessitats detectades pel món laboral. 

A continuació es presenten els projectes i espais on participa el Consell d’FP: 

 

Projecte DREAAM 

Projecte on participen vuit ciutats aeroportuàries de la Comunitat Europea que treballen 

per trobar quines són les millors “bones pràctiques” d’ajust entre formació i mercat de 

treball i poder-les aplicar. S’emmarca dins del projecte europeu Erasmus+. 

Es troba que en altres ciutats aeroportuàries existeix un organisme públic o privat que 

gestiona l’ocupació dels aeroports, model que es voldria proposar per aplicar al Prat. 

L’Ajuntament del Prat és l’única administració local que hi participa en aquest projecte.  

S’han visitat diversos països on l’operador  ha estudiat els llocs de treball que es 

necessitaran. A Frankfurt tenen una previsió dels llocs de feina que necessitaran cobrir 

fins a l’any 2030, amb la previsió d’un 90% de contractes de formació. 

Ara es farà l’estudi al Prat amb el cofinançament de l’AMB per també poder fer una 

prospecció dels llocs de feina que es necessitaran. 

Els dies 6 i 7 de febrer es reuneixen els partners al Prat, on es realitza visita a l’INS Illa 

dels Banyols. El segon nivell d’execució està pendent de poder disposar dels recursos 
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econòmics necessaris.  

  

Grup de treball de Formació i Ocupació del Consell Rector per a la Promoció de la 

Comunitat Portuària 

El 14 de gener de 2019 es va convocar la primera reunió del Grup de Treball de 

Formació i Ocupació del Consell Rector per a la Promoció de la Comunitat Portuària. 

L’objectiu és promoure una formació de qualitat alineada a les necessitats presents i 

futures del sector logístic / portuari (Economia Blava). 

S’han fet estudis per valorar llocs de feina al Port, on es vol distingir clarament la part 

del port de passatgers i del port logístic donat que els perfils professionals són molt 

diferents.  

 

 Taula Sectorial d'Ocupació i Formació en Logística 

Pretén abordar l’encaix entre les necessitats de les empreses i l’FP, actualitzant i 

adaptant el contingut curricular de les titulacions vinculades a la logística així com  

impulsar l’FP Dual al sector.  

 

Fòrum de les ciutats amb Consell de Formació Professional 

Actualment són 12 els consells participants i són els següents: 

Barcelona, Granollers, L’Hospitalet de Llobregat, Mataró, Lleida, Rubí, Terrassa, 

Tarragona, El Prat de Llobregat, Girona, Sabadell i Baix Llobregat. 

Aquests 12 consells són una part molt rellevant del conjunt del territori català en 

diverses dimensions tant en termes demogràfics, econòmics, com també en termes de 

concentració i diversificació de l’oferta de Formació Professional. 

Agrupa o representa el 60% d’oferta de CFGM i el 72% de CFGS de tot Catalunya. 

Esdevé un pol de representació davant l’administració autonòmica.  

 

Consell de l’FP del Baix Llobregat 

Actualment aquest Consell esta constituït i ara s’ha de fer el desplegament 

d’actuacions. 
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3. El curs 2019/2020 

 

3.1 Novetats més destacables i informació de l’oferta i matriculació 

 

INS Illa dels Banyols 

Juan Cañete, director del centre, destaca el nou cicle de Guia, informació i assistències 

turístiques (adaptat amb Curs TCP). El cicle està pensat per adaptar el currículum al 

teixit productiu del Prat, orientat no només al sector aeri sinó també al marítim i 

terrestre. 

En relació amb els Programes de Formació i Inserció (PFI), informa que els 3 PFI del 

centre estan plens. Destaca la segona promoció del PFI d’auxiliar de fontaneria, 

calefacció i climatització, que enguany compta amb la col·laboració de l’empresa SAT 

Remolar per una part de la formació de l’alumnat. 

 

INS Les Salines 

Miguel Ángel Noval, director del centre, comenta que en alguns cicles consten més 

alumnes que places perquè són cicles que es transformen de la llei LOGSE a la llei LOE 

o perquè tenen alumnes que només han de fer pràctiques, que no ocupen plaça pel 

Departament d’Educació, però sí compten com a alumnat matriculat. 

Destaca el nou PFI d’auxiliar d'imatge personal: perruqueria i estètica. Amb la creació 

d’aquest nou curs, es pretén poder donar continuïtat cap als estudis de cicles formatius 

de grau mitjà de la mateixa família professional. 

El centre necessita treballar més per poder omplir els cicles de la família agrària, ja que 

aquests cursos tenen la meitat de les seves places sense ocupar tot i que compten amb 

un  bon nivell d’inserció (producció agroecològica 100%, jardineria i floristeria 64% i 

paisatgisme i medi rural 91%). Pel que fa als cicles en Dual, aquest curs són just els 3 

de la família agrària els que s’han incorporat. 
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Centre de Promoció Econòmica 

El CPE presenta una infografia amb  dades de l’oferta de formació professional que 

existeix al Prat, tan inicial com per a l’ocupació i es lliura un catàleg on es recullen totes 

les accions formatives oferides des de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic. 

 

4. Proposta de pla de treball 2019/20 

Com a proposta de pla de treball per a aquest curs 2019/2020 s’estableixen les 

següents línies prioritàries: 

 Revisió, prospecció i visió de futur de l’oferta FPI i FPO 

És important dignificar la Formació Professional i per aconseguir-ho s’han de 

generar estratègies per acostar-la als i les joves abans de finalitzar l’ESO.  

Les ofertes de feina on es requereix un nivell formatiu d’FP superen a les que 

requereixen un nivell formatiu universitari, per tant, s’ha de fer entendre que la 

universitat no és l’única sortida formativa que existeix. 

 Impuls FP Dual 

Aquesta modalitat s’ha demostrat de gran utilitat tant per l’alumnat, com per a 

les empreses. L’FP Dual implica que les empreses imparteixin una part 

considerable del currículum, cosa que els suposa una dedicació important, però 

que els afavoreix ja que els hi permet poder formar als seus/seves futurs/es 

treballadors/es. 

 Igualtat de gènere a l’FP 

L’FP té una matriculació masculina molt més elevada que la femenina 

(exceptuant els cicles que tòpicament s’associen als estereotips de gènere). S’ha 

de treballar per despertar que les noies tinguin més interès en l’FP, potenciant 

els cicles industrials i tecnològics entre el sector femení.  

A través del programa Ocupació i Indústria Local, que impulsa el Centre de 

Promoció Econòmica, s’ha fomentat la vocació industrial entre les dones. 
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Proposta de comissions de treball 

Es proposa mantenir les mateixes comissions, únicament a la comissió d’orientació i 

acompanyament ara se li anomenarà comissió d’orientació, acompanyament i inserció. 

Es proposa estudiar a fons l’activitat realitzada per generar alternatives i estratègies 

que responguin a les necessitats detectades.  

Quan es consideri, podran participar en les comissions de treball persones que no siguin 

membres del Consell d’FP, però que es valori que puguin fer aportacions d’interès.  

 

Jornades FP  

Les Jornades d’FP seran del 2 al 6 de març. Es presenta un possible disseny del flyer 

d’aquest any. 

 

5. Modificació del reglament del Consell  

Arrel al nou Cartipàs Municipal s’ha de fer una nova proposta de reglament amb les 

adaptacions necessàries perquè es pugui ajustar a aquest. Més endavant s’enviarà a 

tots/es els/les membres del Consell. 

 

6. Plecs i preguntes 

Miguel Ángel Noval, demana poder adaptar més els currículums dels cicles formatius, 

sobretot en els cicles on la inserció laboral no és tan elevada, l’adaptació dels 

currículums podria ajudar a que aquesta inserció fos més alta. S’ha d’estar pendents de 

les empreses i de les seves necessitats i creu que determinats cicles de formació 

professional són molt difícils de trobar al sector públic. 

Juan Cañete, afegeix que l’oferta formativa del Prat ha d’anar alineada amb la demanda 

de les empreses. Senyala que els currículums tenen molt poca flexibilitat. En matèria de 

formació, comenta que és molt difícil trobar persones formadores per a determinades 

especialitats, per això l’empresa és de gran ajuda en aquest camp. 

Marcelo Montori reclama més oferta formativa i seguiment per a joves que no arriben a 

poder accedir a PFI. Encara queden nois i noies al Prat sense gaires opcions. 

Pilar Eslava indica que es potencien els programes de segones oportunitats per a 

tots/es aquests/es joves que queden sense l’ESO i no poden accedir al PFI. 
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Fina Rifà comenta que s’hauria d’aconseguir que cap alumne acabes l’ESO sense tenir 

continuïtat. 

Mònica Fernández, indica que falten alumnes d’FP. El tema de l’orientació és molt 

important i com abans s’havia comentat, s’ha de començar a l’ESO. 

Josep Ma Lluvà, indica que es poden fer itineraris formatius amb mòduls de diversos 

cicles, però sense tenir el títol, encara que sí que es podria obtenir l’acreditació dels 

mòduls.  

Jaume Masclans, manifesta la dificultat de trobar professionals, però els instituts 

responen que la matrícula a determinats cicles formatius de grau mitjà és baixa i a 

més, els estudiants d’aquests cicles en la majoria de casos continuen els seus estudis 

cap a cicles formatius de grau superior i no cerquen feina. 

 

 

 

 

 


