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INTRODUCCIÓ 

 
El  Consell  Municipal  de  la  Formació  Professional  i  Ocupacional  de  Girona  és  un  òrgan  de 

participació  sectorial  de  caràcter  consultiu,  d’assessorament  i  proposta  en  temes  de  formació 

professional  i ocupacional a  la ciutat, promogut per  l’Ajuntament de Girona. 

Amb data 16 d’octubre de 2016, el Ple de  l’Ajuntament de Girona  va  aprovar el  reglament que 

en  regula  la  composició,  funcionament  i  activitat. Posteriorment,  amb  data  29  de novembre de 

2016  es  va  constituir  en  sessió  plenària  el  Consell  Municipal  de  la  Formació  Professional  i 

Ocupacional. 

 
El Consell  esdevé  una  plataforma  estable  de  treball, debat  i proposta,  en  el qual han  de poder 

participar  tots  els  agents  educatius,  socials  i  econòmics  que  operen  a  la  ciutat  i  a  la  seva  àrea 

d’influència,  així  com  les  organitzacions  empresarials  i  les  entitats  públiques  i  privades  de  tot 

l’àmbit de  la  formació professional  i ocupacional, tant reglada com no reglada. 

 

 
LÍNIES ESTRATÈGIQUES / OBJECTIUS / ACCIONS 2018 

 
El  Consell Municipal  de  la  Formació  Professional  i  Ocupacional  de  Girona,  d’acord  amb  el  seu 

Pla de  Treball  2018,  es proposa  el desenvolupament de  les  línies  estratègiques  i el  compliment 

dels objectius operatius  següents: 

 
 

Línia estratègica 1  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   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 el sistema integrat d’FP, 

inclosa l’FP dual, per tal d’implementar‐ho a la ciutat. 

 
ACCIONS EXECUTADES 2018: 

- Presentació d’iniciatives i experiències en el marc el Ple del Consell: programa 

“Un, dos, coop!”, projecte de difusió del cooperativisme als centres educatius 

de la Cooperativa Suara 

- Presentació  de  l’activitat  del  Consell  en  la V  Jornada  “Eines  de  benestar  en 
l’atenció a la diversitat”, organitzada per l’equip de FOL de l’ICE Josep Pallach 

- Signatura del conveni i participació en el Fòrum de les Ciutats amb Consell de 

la Formació Professional 
 

Línia estratègica 2  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 d’FP inicial, 

reglat i ocupacional d’acord amb els sectors que generen ocupació a la ciutat. 



4

 

ACCIONS EXECUTADES 2018: 

- Publicació d’articles a la revista Expojove 2018 
- Difusió de la publicació Guia de l’oferta FP integrada a la ciutat de Girona 
- Informe de  l’estat de  l’oferta dels ensenyaments professionals a  la ciutat de 

Girona i propostes de millora 
 

Línia estratègica 3  IMPULSAR L’ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL, LA INSERCIÓ 

SOCIOLABORAL 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  l’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  defFormació 

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. 

 
ACCIONS EXECUTADES 2018: 

- Seminari d’orientació a la ciutat 

- Suport a  la participació de centres de  formació professional en  l’acció docent 

a  l’aula  en  el   mòdul   de  Formació  i   Orientació  Laboral    (FOL) a  través del 

personal tècnic de l’SMO. 
 

Línia estratègica 4  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 

l’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  d’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. 

 
ACCIONS EXECUTADES 2018: 

- Col∙laboració  en  la  redacció  de  les  bases  de  la  convocatòria  del  I  Premi 

d’Emprenedoria d’FP a Girona 

- Suport a  la participació de centres de formació professional en  l’acció docent 

a  l’aula en el mòdul d’empresa  i  iniciativa emprenedora, a través dels Tallers 

d’Innovació Emprenedora de Girona Emprèn 

- Organització de la I Jornada d’Emprenedoria i Innovació d’FP a la ciutat 
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ACTIVITAT DEL CONSELL. Exercici 2018 

 

 
El  Ple:  s’ha  fet  una  sessió  plenària  en  què  es  varen  aprovar  els  acords,  relatius  a  la 

incorporació d’un nou  representant del Consell, el CIFO de  Salt,  i del  suport a  la  implementació 

del  nou  cicle  formatiu  d’Anatomia  Patològica  de  l’INS Narcís  Xifra  i Masmitjà. Aquest  també  és 

un  espai  de  debat  i  de  presentació  d’experiències  com  va  ser  el  programa  “Un,  dos,  coop!”, 

projecte  de  difusió  del  cooperativisme  als  centres  educatius,  a  càrrec  de  Pepi  Ruiz,  directora 

operativa de  l’àrea  institucional de  la Cooperativa Suara. 

 
 
Comissió  Permanent:  s’han  fet  dues  reunions  en  què  es  varen  comentar  les  propostes  d’acord 

que  posteriorment  es  varen  aprovar  en  el  Ple  i  es  va  informar  de  la  presentació  i  difusió  de 

l’activitat  del  Consell  en  la  V  Jornada  “Eines  de  benestar  en  l’atenció  a  la  diversitat”, 

organitzades  per  l’equip  de  FOL  de  l’ICE  Josep  Pallach,  celebrada  el  15  de  juny  de  2018  a  la 

Facultat  de  Ciències  de  la  UdG  amb  l’assistència  de  professorat  de  cicles  formatius  de    la 

província de Girona. 

 
 
Taula de  l’oferta de  la  formació professional  i ocupacional:  s’han  fet  tres  reunions en què  s’ha 

treballat  entorn  de  la  publicació  de  diversos  articles  per  a  la  revista  de  l’ExpoJove  2018  amb 

l’objectiu de difondre  i  impulsar el prestigi  social de determinats  cicles  formatius  i  impulsar  l’FP 

dual  a  les  comarques  gironines;  també  entorn  de  la  coordinació  amb  els  centres  de  formació 

professional  i  formació  ocupacional  per  a  la  difusió  de  la  publicació  de  la  guia  o  programació 

de  l’oferta  integral  d’FP  a  la  ciutat  i  finalment  s’ha  elaborat  un  informe  de  l’estat  de  l’oferta 

dels ensenyaments professionals a  la ciutat  i propostes de millora. 

 
 
Taula de  l’orientació,  la  inserció  sociolaboral  i  l’FP dual:  s’han  fet quatre  reunions en què  s’ha 

treballat  entorn  del  model  d’orientació  a  la  ciutat  i  s’ha  promogut  la  creació  del  Seminari 

d’Orientació  a  la  ciutat,  liderat  pel  Servei  de  Joventut  i  dirigit  a  professionals  de  l’orientació 

(Espai  Jove,  SMO,  entitats,  centres  educatius)  com  a  espai de  coordinació,  intercanvi  i  formació 

entorn  de  temes  d’orientació  acadèmica,  professional  i  laboral  per  a  joves.  Així  mateix,  s’ha 

promogut  la  col∙laboració  i  suport a  l’acció docent entre  tècnics d’orientació de  l’SMO  i  l’equip 

de FOL d’un centre públic de  formació professional. 

 
 
Taula  d’Innovació,  emprenedoria  i mobilitat  internacional:  s’han  fet  tres  reunions  en  què  s’ha 

treballat  entorn  de  la  col∙laboració  en  la  redacció  de  les  bases  de  la  convocatòria  del  I  Premi 

d’Emprenedoria  d’FP  a  Girona,  liderat  per  l’Agència  de  Promoció    Econòmica    de    la    ciutat, 

també  s’ha  promogut  la  participació  de  tres  centres  públics  de    formació  professional  en  els 

Tallers  d’Innovació  Emprenedora  que  impulsa Girona  Emprèn  i  s’ha  organitzat  en  col∙laboració 

amb  els  coordinadors/ores  d’FP  de  tots  els  centres  de  formació  professional,  la  I  Jornada 

d’Emprenedoria  i  Innovació  d’FP  a  la  ciutat  celebrada  el  30  de  novembre  de  2018  en  el marc 

de  la  Setmana  Ciutat  Educadora  amb  la  participació  de  250  estudiants  de  diferents  cicles 

formatius de  la  ciutat,  en  la qual  va  tenir  lloc una  xerrada  sobre  “El món  que  vindrà”,  a  càrrec 

de  la Fundació Creativació,  i una taula rodona amb experiències de  joves emprenedors d’FP. 
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Fòrum de  les Ciutats amb Consell de  la Formació Professional de Catalunya 
 

La ciutat de Girona va signar,  l’abril de 2018 a Mataró, el conveni de col∙laboració amb els 11 municipis 

que  formen el Fòrum de  les Ciutats amb Consell de  la Formació Professional de Catalunya    (Barcelona,  

Terrassa,    Granollers,    l’Hospitalet    de  Llobregat,  el  Prat  de  Llobregat,  Sabadell, Mataró,  Rubí,  Lleida, 

Tarragona). 

 
El  Fòrum  de  les  Ciutats  amb  Consell  de  la  FP  també  disposa  d’un  reglament  intern  d’organització  i 

funcionament, aprovat durant el 2018 que consisteix en: 

 

COMISSIONS DE TREBALL  Municipis que participen

Relacions Institucionals del Fòrum  Mataró,  Granollers,  Terrassa,  El  Prat  de  Llobregat, 

Sabadell, Girona 

Admissió i expansió del Fòrum  Rubí i Barcelona

Activitats i Promoció del Fòrum  Girona,  Sabadell,  Tarragona,  El  Prat  de  Llobregat  i 

Lleida 

 

La Secretaria Tècnica del Fòrum l’assumeix el municipi de Mataró durant dos anys. 

 

Inicialment  els  municipis  del  Fòrum  varem  compartir  diferents  inquietuds  i  bones  pràctiques  per  a 

l’impuls de  l’FP en l’àmbit local. Alguns dels principals aspectes d’interès han estat els següents: 

▪ La manca de desplegament de  la Llei 10/2015, de 19 de  juny, de formació  i qualificacions 

professionals. 

▪ La  necessitat  de  promoure  un model  d’integració  d’FP  inicial  i  ocupacional  (cal  que  els 

centres educatius  coneguin  la  formació ocupacional per  afavorir els  itineraris dels  joves:  les 

passarel∙les de  la  formació professional a  la  formació ocupacional). 

▪ La manca de detecció de necessitats  formatives  i de  coordinació de  l’oferta de  formació 
professional  i ocupacional amb el  teixit productiu del municipi. 

▪ La  importància dels processos de transició de  l’escola al treball. 

▪ La   necessitat   de   vetllat   per   una   adequada   planificació   de    l’oferta   de    formació 

professional al municipi  (tenint en  compte els  tres  sistemes). En alguns municipis  s’estan  duent  a 

terme  iniciatives  com  la  creació  d’un mapa  de  la  formació  professional  i  ocupacional  (a  través 

de  l’edició  d’un  díptic,  d’una  app  i  de  l’actualització  a  la web  del  servei  d’educació). 

▪ La   creació   d’un  model   d’orientació   per   a   joves   (acadèmica,   professional   i   laboral) 
d’acord amb  les característiques del municipi. 

▪ La  integració de  la  inclusió, de mesures d’atenció a  la diversitat,  també en  l’alumnat de 
cicles  formatius. 

▪ La   importància  del  model  d’FP  dual  a   les   ciutats   (com   s’està  desenvolupant,  quins 

elements cal potenciar, especial  interès en  la qualitat d’aquest model). 

 
 

Davant  d’aquestes  inquietuds  es  va  acordar  prioritzar  anualment  un  o  dos  temes  de  treball  per  tal 

d’abordar‐los  amb  profunditat.  Durant  l’exercici  2018,  s’han  realitzat  4  sessions  de  treball  (Girona, 

Sabadell, Mataró i el Prat de Llobregat) on s’ha aprofundit de manera monogràfica entorn  l’ORIENTACIÓ 

(serveis,  programes  i  projectes),  s’ha  parlat  del  model  de  Ciutat  Orientadora  (Guiding  Cities)  i  s’han 

compartit  les  diferents  accions  o  iniciatives  desenvolupades  pels  municipis,   també  s’ha  elaborat  un 

anàlisi  DAFO  (debilitats,  amenaces,  fortaleses  i  oportunitats)  amb  unes  conclusions  i  propostes  de 

millora,  tot destacant algunes bones pràctiques d’alguns  municipis.  
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Per  altra  banda,  la  Comissió  de  Relacions  Institucionals  del  Fòrum  ha  promogut  la  visita  amb  diferents 

responsables de la Generalitat de Catalunya: 

 

El dia 9 de novembre es va reunir amb el nou president del Consell Català de la Formació Professional de 

Catalunya, el Sr. Fabian Mohedano per presentar el Fòrum i conèixer el desplegament de la Llei FP i fer‐li 

arribar les principals inquietuds del Fòrum. 

 

Està previst durant l’any 2019 concertar reunions amb la Direcció General de Formació Professional Inicial i 

Règim Especial del Departament d’Ensenyament  i  la Direcció General del Servei d’Ocupació de Catalunya 

del Departament de Treball, Afers Socials i Família. 

 
 
PARTICIPACIÓ  I COMUNICACIÓ DEL CONSELL 

 
 
Participació  dels membres 

 

El  Consell  està  compost  per  58  membres  amb  el  percentatge  següent  de  paritat  de    gènere 

equitatiu  (60%  homes  i  40%  dones).  En  termes  generals  la  participació  dels  membres  en  els 

diferents espais ha estat  la següent: 

 
 

Espais de participació Nre. de  reunions Índex de participació

Ple del Consell 1 (novembre) 58,62% (32,35% D i 67,64% H) 
Comissió Permanent 2 (març i octubre) 44% (37,5% D i 62,5% H)

Taula de l’oferta de la formació professional 

i ocupacional 
3 (febrer, juliol, octubre) 38,88% (47,14% D i 52,86% H)

Taula d’orientació, inserció sociolaboral i FP 

dual 
4 (gener, març, maig, octubre) 45,31% (41,37% D i 58,62% H)

Taula d’innovació, emprenedoria i mobilitat 

internacional 
3 (gener, juliol, octubre) 48,68% (47,39% D i 52,61% H)

 

 

Estratègies de  comunicació 
 

El  Consell  disposa  d’una  web  www.girona.cat/consellfpo  on  consta  tota  l’activitat  que 

desenvolupa  i  les  convocatòries  de  reunions  i  actes,  acords  i  documentació  d’interès  (estudis 

diversos,  etc.),  les  Jornades,  la  Guia  de  l’FP  integrada,  amb  l’objectiu  de  visibilitzar    la    seva 

activitat  i vetllar per  la transparència  i  informació oberta a  la ciutadania. 
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ACORDS  I DOCUMENTS D’INTERÈS 

 
 
Acords: 

‐ Acord  de  col∙laboració  amb  l’Agència  de  Promoció  Econòmica  per  a  la  creació  de  les 

bases de  la convocatòria del  I Premi d’Emprenedoria FP Girona. 

‐ Acord d’incorporació del CIFO de Salt com a nou representant en el Consell. 

‐ Acord   de   suport   a   la   implementació   del   cicle   formatiu   d’Anatomia   Patològica   a 

l’Institut Narcís Xifra  i Masmitjà de Girona. 

‐ Aprovació del Pla de treball 2017 

‐ Aprovació de  la Memòria 2017 

 
 
Documents  d’interès: 
 

La  formació  professional  dual  en  el  sistema  educatiu  català.  Barcelona:  Generalitat  de 

Catalunya,  Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2017. 

 

Estudi d’inserció laboral dels ensenyaments professionals a les comarques gironines. Consell 

General  de  les  Cambres  Oficials  de  Comerç,  Indústria  i  Navegació  de  Catalunya  i  el 

Departament d’Ensenyament,  maig de 2018. 
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