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ACTA DEL PLENARI DEL CONSELL DE LA FP DEL PRAT 

 

Data: dimecres 17 de febrer de 2021 

Ordre del dia de la reunió 

1. Benvinguda i presentació.  

2. Aprovació de l’acta del darrer plenari.  

3. Memòria curs 2019/20: Què hem fet.  

4. Situació actual: Com s’ha iniciat el curs.  

5. Projectes en curs. Amb què estem treballant ara.  

6. Propostes de pla de treball: Com continuem.  

7. Torn obert. 

 

Assistents: 

Pilar Eslava Tinenta d'Alcalde d'Educació i Cultura 

Juan Carlos Moreno Tinent d'Alcalde de Desenvolupament Econòmic 

Esther García Regidora  de Participació Ciutadana 

Meritxell Charavia Grup Municipal ERC 

Dolors Siles Grup Municipal ECP 

Xavier Aransanz Departament d’Educació de la Generalitat  

Sònia Fernández Departament d’Educació de la Generalitat  

Carme Gonzalez Servei d’Ocupació de Catalunya 

Juan Cañete Direcció Ins Illa dels Banyols 

Eduard Bartí Consell directiu Ins Illa dels Banyols 

Jordi Villalabeitia Professorat Ins Illa dels Banyols 

Silvia Miró Marti PIMEC del Baix Llobregat-l’Hospitalet 

Enrique Fernandez UGT 

Fina Rifa Direcció de l’Àrea d’Educació i cultura 

Joan Carles Navarro Cap Departament d’Educació  

Ester Pujol Direcció de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic 

Marga Santiago Àrea de Desenvolupament Econòmic 

Agustina Rodríguez Àrea de Desenvolupament Econòmic 

Eva Vidal Àrea de Desenvolupament Econòmic 

Nati Mora Servei d’Acció Social 

Roser Alarcón Prospectora FP DUAL 

Mar Fernández Secretaria Tècnica Consell 

Albert Cazalilla Tècnic comunicació Ajuntament 

Pep Vallecillos Secretari 
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1. Benvinguda i presentació.  

 
La Tinenta d’alcalde d’educació, Pilar Eslava, i el Tinent d’alcalde de Desenvolupament 
Econòmic, Juan Carlos Moreno donen la benvinguda als participants a la reunió del plenari del 
Consell de la FP. 

En la seva intervenció fan un record a l’anterior regidora Marta Mayordomo, que malauradament 
ens va deixar,  i el seu treball per l’impuls d’aquest Consell.  

Comenten que ha sigut un any complicat per la pandèmia però no s’ha deixat de treballar i 
agraeix la implicació del conjunt dels agents, instituts, empreses, entitats i institucions en el 
treball realitzat en un context complicat. 

Són encara molts els reptes a assolir i hem d’organitzar el camí que hem de construir 
conjuntament. En aquest sentit dels reptes, es destaca la  baixada de la presencia de dones a la 
FP. 

 
 

2. Aprovació de l’acta del darrer plenari.  

 
Fina Rifà proposa l’aprovació de l’acta del darrer plenari realitzat el 28.01.2020. No havent cap 
modificació o comentari, es dóna per aprovada. 

A continuació presenta el punts a treballar durant la sessió.  

 
 

3. Memòria curs 2019/20: Què hem fet.  

 
Es fa un presentació de la memòria del passat curs per part de la secretaria tècnica. La memòria 
es va fer arribar a tothom juntament amb la convocatòria del plenari. 

Els aspectes més significatius a destacar són: 

Formació inicial 

 Hi ha una ocupació mitja del 86% de l’oferta. (85,6% en graus mitjos i 87% en graus 
superiors) 

 El total d’alumnat a cicles és de 1.407 persones (772 en Cicles de Grau Mig i 601 en 
Cicles de Grau Superior) 

 Hi ha hagut un increment de l’alumnat de prop del 30% en relació a fa 3 cursos (2016-
17).  

 Malgrat aquest increment d’alumnat, la presència de dones ha disminuït 8 punts 
percentuals (del 34% el passat curs, al 26% el 2019/20) 

 

Formació de persones adultes 

 L’ocupació mitjana d’ocupació de  l’oferta del centre de formació de persones adultes 
Terra Baixa és del 72,6%  
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Formació per l’ocupació 

 

 S’ha fet la conversió dels cursos presencials a online durant el confinament i el bon 
resultat obtingut en aquests. També que aquelles formacions que no es poden passar a 
formació en línia, continuen a partir de setembre en format presencial, la qual cosa fa 
endarrerir el final de la programació 2019, a data de febrer de 2021 encara hi ha tres 
cursos en marxa. La inserció és del 28% però encara hi ha cursos actius.  

 També es comenta la dificultat per trobar llocs de pràctiques en aquest moment tan 
complicat per a les empreses, moltes en ERTOs. 

 Es destaca l’acord de col·laboració amb Barcelona Activa per poder fer ús del seu banc 
de recursos formatius online de més de 50 càpsules formatives amb contingut de 
recerca de feina, desenvolupament de competències i per a comerciants i restauradors. 

Orientació 

 La demanda total de tallers pel curs 2019/2020 ha estat de 40 tallers però amb 
l’arribada de la Covid només se n’han pogut realitzar 14, amb la participació de 176 
alumnes. 

Empresa 

 La col·laboració entre els centres de FP i les empreses és una eina incorporada al 
catàleg de serveis, detectant els interessos de les empreses i generant un nexe d’unió 
amb la FP. En tots aquests serveis s’incorpora la perspectiva de promoció de la FP del 
municipi, especialment la col·laboració amb els centres tant per FCT com per acords de 
FP Dual. Aquest darrer any, s’han establerts dos convenis de FP Dual entre pimes del 
municipi i els dos centres de FP del Prat a través de la intermediació municipal. 

Emprenedoria 

 Les sessions d’informació i promoció incloses  en el Catàleg d’educació per l’alumnat 
dels instituts, es centren en 3 temes:  Seminari de generació d'idees i creació 
d'empreses, Com fer el pla d’empresa i Elabora un projecte empresarial i participa al 
Concurs El Prat Emprèn 

 S’han fet un total de 9 tallers i participen 88 alumnes de les Salines i Illa de Banyols 

 
 

4. Situació actual: Com s’ha iniciat el curs.  

 
Pren la paraula el director de INS. Illa de Banyols, Juan Cañete que informa que l’arrencada 
ha sigut complicada. Han pogut implementar la formació híbrida en les formacions de la 
família de gestió. En canvi, la família de formacions industrials ha hagut de ser 100% 
presencial ja que no hi hagut possibilitat, per les seves característiques, de poder realitzar-la 
en format híbrid.  

Per tant, han augmentat les gestions en seguretat sanitària dels grups i plantilles de 
professors/es. També comenta que la manca de professional docent dificulta el 
funcionament del centre al no poder cobrir totes les baixes. 
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Una altra de les causes que destaca, és la dificultat d’aconseguir pràctiques pels alumnes 
en entorns laborals professionals. És per això que proposa línies de col·laboració amb 
l’Ajuntament per a aconseguir més entorns professionals per realitzar practiques l’alumnat.  

També comenta que aquest curs han participat del Consell de la FP de Catalunya a través 
de la representació de 2 alumnes de l’institut. 

En quant a la Salines, es destaca la satisfacció per la resposta d’acollida de l’IFE (itineraris 
formatius específics) que ha omplert l’oferta aquest curs.  

Joan Carles Navarro explica la col·laboració entre el departament d’Educació i el 
departament de Salut per a minimitzar els efectes de la pandèmia en els centres educatius, 
generant un espai conjunt de treball.  

Fina Rifà comenta que els cicles de la família d’agràries molt vinculats al territori, estan 
agafant embranzida i s’ha cobert l’oferta. 

 
 

5. Projectes en curs. Amb què estem treballant ara. 

 
Esther Pujol introdueix diferents projectes. Comenta el creixement de l’economia sostenible, 
així com els sectors emergents: el logístic, el comerç online, l’economia circular, la sanitat i 
les cures, químiques, indústria, TIC, bioquímica i alimentació. L’anglès resulta totalment 
indispensable per treballar en el mon logístic i de l’ aeroport. 

Cal definir i concretar clústers d’empreses i cadenes de valors, la qual cosa ens ha de 
permetre extreure els perfils professionals que necessiten les empreses. 

Els projectes més significatius en que s’està treballant són: 

 DREAAM  Captació de talent en l’àmbit aeroportuari. S’obté guies de Bones pràctiques. 

 YEP MED Formació de Comerç Internacional dins l’àmbit portuari. 

 INNOLAB Laboratori d’Innovació del sector logístic i mobilitat. 

 
  

6. Propostes de pla de treball: Com continuem.  

 
Joan Carles Navarro pren la paraula per proposar les línies de treball del Consell de la FP.  

Per una banda, planteja les prioritats que es varen definir en el darrer plenari: 

 Revisió, prospecció i visió de futur de l’oferta FPI i FPO. Adaptació de l’oferta a les 
necessitats reals i avançar en la integració dels subsistemes de la FP: inicial i per 
l’ocupació 

 Innovació i impuls FP Dual, especialment en l’actual context que presenta majors 
dificultats per les actuacions de formació en centres de treball. 

 Igualtat de gènere a l’FP , més ara que hem constatat un retrocés de la presencia de 
dones en la FP 

A aquestes 3 prioritats, es proposa afegir la d’Orientació i acompanyament de l’alumnat. 
Aquest element sempre ha estat present però es valora que s’ha d’intensificar. 

 

Un segon aspecte important en aquests moments, és el suport i acompanyament als 
centres davant les dificultats que ha generat la pandèmia en la gestió i organització interna, 
però també davant de situacions més estructurals com les relacionades amb l’oferta, els 
currículums i altres aspectes.  
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També es planteja la necessitat de trobar un suport per acompanyar-nos estratègicament en 
el desenvolupament i definició d’estratègies per treballar les prioritats definides.   

En relació a les activitats regulars com les  JOAP, Tastet... informa que s’estan treballant en 
format virtual. En relació a les Jornades de la FP, es plantejar no fer aquest any l’acte 
central per les condicions sanitàries. Es reprendran les actuacions presencials en quan sigui 
possible. 

 
 
7. Torn obert. 

 

Enrique, (UGT), comenta que el tema de la orientació cap a la FP és molt important. Hi ha 
una mancança d’especialitzacions i hi ha la necessitat de reconduir cap aquests estudis. La 
formació Dual és essencial i en aquest punt és imprescindible la participació de les 
empreses. 

Fina Rifà (Directora Àrea Educació i Cultura), Destaca la necessitat de revisar l’oferta 
existent, i que el Consell ha de tenir un paper proactiu identificant les necessitats i analitzant 
l’evolució demogràfica dels propers anys. 

Ester Pujol (Directora Àrea de Desenvolupament Econòmic), corrobora la importància 
de l’orientació i posa en valor els sectors emergents. Economia circular, canvis en el sector 
primari, venda online, gestió de residus, sanitat i cures, logística, e-commerce, atenció 
telefònica, química i bioquímica, alimentari, industria (nous processos de tecnificació) i TIC, 
així com l’anglès com eina avui del tot necessària. 

Jordi Villabeitia (Ins Illa dels Banyols) comenta la necessitat d’inversions i nous recursos 
que els centres per si sols no poden assumir i per tant necessiten de col·laboració per poder 
fer front. 

Joan Carles Navarro emfatitza en la necessitat de l’acompanyament per a donar respostes 
a les necessitats de futur. Cal potenciar més el paper de mediador de l’Ajuntament i dels 
propi Consell per obrir portes. 

Ester Pujol (Directora Àrea de Desenvolupament Econòmic) informa de la creació de 
l’Agència Catalana de la FP com una bona oportunitat d’establir vincles. 

Silvia Miró  (PIMEC), Reafirma l’oportunitat que pot significar la creació de l’Agència, en 
temes de prospecció i orientació. En aquest sentit, comenta la realització d’un estudi amb 
missió prospectiva per veure les necessitats laborals a la comarca. Agraeix l’esforç dels 
centres per aconseguir practiques pels seus alumnes, i també de les empreses que ho fan 
possible. Mostra la voluntat de continuar treballant en el marc de col·laboració entre tots els 
agents en el marc del territori. 

Roser Alarcón (Prospectora FP DUAL), proposa a Silvia Miró (PIMEC) fer una reunió i 
veure punts de trobada entre la prospecció d’empreses feta per part dels Serveis Territorials 
del Baix Llobregat del Departament d’Educació i la PIMEC. 

 

No havent-hi  més paraules, es dóna per finalitzat el Plenari del Consell de la FP 


