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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 
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 què 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 2019 

 
El Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional de Girona, d’acord amb el seu 
Pla de Treball 2019, es proposa el desenvolupament de les línies estratègiques i el compliment 
dels objectius operatius següents: 
 
 

Línies 
estratègiques 

Objectius Accions Executades 2019 

FOMENTAR LA 
PARTICIPACIÓ 
DELS MEMBRES I 
LA PROJECCIÓ 
EXTERNA DEL 
CONSELL 

▪ 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. 

 

- Presentació del Programa Integral de 
Qualificació i Treball-PICE, a càrrec de Jaume 
Fàbrega, president de la Cambra de Comerç 
de Girona. 
 

- Participació en la Jornada “Món Local: motor 
de la Formació Professional”, organitzada pel 
Consell Català de la FP a BCN. 

 
- Participació en la Jornada “Dual VET 

Management: The role of Cities and local 
Governments”, impulsada per la Fundació 
BCN Formació Professional i Barcelona Activa. 

 
- Participació tècnica en les reunions del Fòrum 

de Ciutats amb Consell de Formació 
Professional, eix Planificació FP Món Local. 

 
ADEQUAR 
L’OFERTA DE 
FORMACIÓ 
PROFESSIONAL I 
OCUPACIONAL A 
LES NECESSITATS 
DEL SISTEMA 
PRODUCTIU DE LA 
CIUTAT 

▪ 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. 

- Difusió de la publicació Guia de l’oferta FP 
integrada a la ciutat de Girona, incorporant la 
formació continua. 
 

- Informe de l’estat de l’oferta dels 
ensenyaments professionals a la ciutat de 
Girona i propostes de millora 2019 
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IMPULSAR 
L’ORIENTACIÓ 
ACADÈMICA I 
PROFESSIONAL, 
LA INSERCIÓ 
SOCIOLABORAL 
DELS JOVES I L’FP 
DUAL A LA CIUTAT 

▪ 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 de Formació 

    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. 

 

- Participació en el Seminari d’Orientació a la 
ciutat (4 sessions) 
 

- Impuls d’iniciatives del treball en xarxa 
centres d’FP i serveis municipals (SMO):  
col·laboració docent a l’aula en tècniques 
d’entrevistes laborals, proposta unificació 
borses de treball, col·laboració en la 
prospecció d’empreses d’FP Dual. 

 
 

PROMOURE LA 
INNOVACIÓ, 
L’EMPRENEDORIA 
I LA MOBILITAT 
INTERNACIONAL 
D’ESTUDIANTS I 
PROFESSORAT 
DELS CENTRES DE 
FORMACIÓ 
PROFESSIONAL 
DE LA CIUTAT 

▪ 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. 

 

- Publicació de les bases i convocatòria del            
I Premi d’Emprenedoria d’FP a Girona, i 
lliurament del premi als guanyadors/es dels 
projectes: Ubuntu (Irene Molero, CFGS Direcció 
Cuina INS Escola d’Hosteleria i Turisme), Da 
Gust (Agustí Bisbe, CFGS Projectes Edificació 
INS Sta. Eugènia) i L’Escapada (Josep M. Díaz i 
Martí Morera CFGS Direcció Cuina INS Escola 
d’Hosteleria i Turisme). 

 
- Impuls d’iniciatives del treball en xarxa 

centres d’FP i serveis municipals (Girona 
Emprèn): 4 Tallers d’Innovació Emprenedora 
a l’aula d’FP amb metodologia Design 
Thinking. 
 

- II Jornada d’Emprenedoria i Innovació d’FP a 
la ciutat  a l’Auditori Palau de Congressos, 
amb 400 assistents (estudiants de cicles, 
professorat i empreses). Conferència marc 
“Innovació aplicada a l’FP” a càrrec de Jon 
Labaka, director executiu de Tknika del País 
Basc, taula rodona amb joves 
emprenedors/es  d’FP de Girona i la projecció 
“IncluInnova FP: innovació en els processos 
d’aprenentatge inclusiu a l’FP”. 
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ACTIVITAT DEL CONSELL. Exercici 2019 
 
 
El Ple: s’ha fet una sessió plenària en què es varen aprovar els acords, de nous nomenaments en el 
Consell i el primer Informe de l’estat de l’oferta dels ensenyaments professionals a la ciutat de Girona i 
propostes de millora 2019. Es va presentar el  Programa Integral de Qualificació i Treball-PICE, a càrrec 
de Jaume Fàbrega president de la Cambra de Comerç de Girona. 
 
 

Comissió Permanent: s’ha fet una reunió en què es s’han comentat les propostes d’acord i 
l’organització de la sessió plenària del Consell. 

 
 
Taula de l’oferta de la formació professional i ocupacional: s’han fet dues reunions 
en què s’ha treballat entorn eines per a la planificació de la FP, la gestió unificada de les borses de treball 
dels centres educatius amb la del SMO, la incorporació de l’oferta de formació continua a la Guia FP 
Integrada i finalment l’elaboració de l’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 tres reunions en 
què s’ha treballat entorn el model d’orientació a la ciutat amb l’objectiu de definir uns mapes i circuits 
d’orientació a la ciutat, i s’ha participat en el Seminari d’Orientació promogut per 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 la publicació de les bases i convocatòria del I Premi d’Emprenedoria d’FP a 
la ciutat, s’ha incrementat la participació de més centres de  formació professional en els Tallers 
d’Innovació Emprenedora que impulsa Girona Emprèn a les aules i s’ha organitzat en col·laboració amb 
els coordinadors/ores d’FP de tots els centres de formació professional la II Jornada d’Innovació i 
Emprenedoria d’FP a la ciutat, celebrada el 28 de novembre de 2019 a l’Auditori Palau de Congressos 
amb un aforament més gran (400 estudiants de diferents cicles formatius de la ciutat, professorat i 
empreses), el contingut del qual era una conferència marc entorn la “Innovació aplicada a l’FP” a càrrec 
de Jon Labaka, director executiu de Tknika del País Basc, una taula rodona amb joves 
emprenedors/es d’FP de Girona, la projecció “IncluInnova FP: innovació en els processos 
d’aprenentatge inclusiu a l’FP” i l’acte públic de lliurament del Premi d’Emprenedoria d’FP als 
guardonats al millor projecte d’emprenedoria que han estat els següents:  
 
• El Projecte Ubuntu, de l’estudiant Irene Molero, del CFGS Direcció de Cuina de l’INS Escola d’Hostaleria i 

Turisme de Girona.  
• Projecte Da Gust, de l’estudiant Agustí Bisbe, del CFGS Projectes d’Edificació de l’INS Santa Eugènia.  
• Projecte L’Escapada, dels estudiants Josep Maria Díaz i Martí Morera, del CFGS Direcció de Cuina de l’INS 

Escola d’Hostaleria i Turisme. 
 

 
 



6 
 

Fòrum de Ciutats amb Consell de la Formació Professional de Catalunya 
 

La secretaria tècnica del Consell ha participat en tres reunions dutes a terme en diferents municipis, 
membres del Fòrum, en concret a Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat i Tarragona, on aprofitem per 
conèixer alguna de les instal·lacions dels centres d’FP dels municipis.  
 
En aquestes reunions s’ha treballat l’Eix de la Planificació de l’FP des del món local, on s’han posat en comú 
iniciatives de cada municipi i s’ha realitzat conjuntament un anàlisi DAFO amb un recull de bones pràctiques 
d’alguns municipis, així com propostes de recomanació adreçades a la Generalitat de Catalunya. 
 
Aquest document s’ha donat a conèixer a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de 
Municipis, al Consell de la Formació Contínua de Catalunya i al Consell Català de Formació Professional de 
Catalunya.  
 
Resumidament, recollim les principals propostes de recomanació en relació a la PLANIFICACIÓ DE L’FP: 
 
1. Sol·licitem al Departament d’Educació i al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 

Generalitat de Catalunya que coordinadament: 
 

1) articulin els mecanismes tècnics, administratius i jurídics més adients per tal de facilitar que els 
instituts públics de formació professional puguin participar, com a entitats formadores, en els projectes i 
programes de polítiques actives d’ocupació executats per les entitats locals.  
2) amortitzin els equipaments públics de manera compartida en l’ús eficient de les instal·lacions i 
materials del CIFO i dels instituts públics de formació professional del territori català. 

 
I que això es faci de tal manera que els ajuntaments d’arreu de Catalunya –com a entitats promotores 
d’aquests programes i projectes adreçats a millorar l’ocupabilitat de les persones i a fomentar la 
qualificació dels mercats de treball locals– puguin accedir a la major amplitud possible de l’oferta 
formativa modular que pugui trobar disponible qualsevol ciutadà al respectiu territori. 

 
En aquest sentit, veiem específicament necessari: 

 
a. Que els instituts públics de formació professional puguin impartir formació conduent a l’obtenció de 

Certificats de Professionalitat inclosos al Fitxer Català d’Especialitats Formatives. 
b. Que els instituts públics de formació professional puguin ser incorporats com a entitats formadores 

en els programes i projectes de polítiques actives d’ocupació promoguts per les entitats locals, en 
general, i pels ajuntaments en particular.  

c. Que els CIFO (centres d’innovació i formació ocupacional) i els instituts públics de formació 
professional amortitzin les seves instal·lacions i materials permetent-se mútuament fer un ús 
compartit i eficient dels seus equipaments i permetent l’accés a les administracions locals com 
entitats formadores. 

 
Aquesta necessitat hauria de ser tinguda en compte en el procés de concertació territorial de les 
polítiques actives d’ocupació, així com també en el model de gestió actual, articulat sobre la base de 
processos de concurrència competitiva per a l’accés a subvencions.  
 

2. Que es valori la possibilitat d’establir, arreu del territori, Taules Mixtes de Formació Professional, 
dotades d’un caràcter permanent i decisori, on els respectius serveis territorials del Departament 
d’Educació i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, puguin trobar-se amb representants 
dels diversos Consells de Formació Professional per tal d’assumir –de manera conjunta, coordinada i amb 
perspectiva global: intersectorial, interadministrativa i participativa– el grau més alt possible de 
responsabilitat en la planificació de l’oferta de formació professional, inicial ,ocupacional i continua als 
diversos àmbits territorials. 
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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 

 
Núm. de reunions Índex de participació 

Ple del Consell 1 (gener) 48,33% (48,27% D i 51,72%H) 
Respecte l’any anterior la participació en 
general ha disminuït en un 10%. La 
distribució per gènere s’ha equilibrat.  

Comissió Permanent 1 (octubre) 40,54% (26,66% D i 73,33% H) 
Respecte l’any anterior la participació en 
general ha disminuït en un 4%. La distribució 
per gènere és molt diferenciada, en més 
presència del sexe masculí. 
 Taula de l’oferta de la 

formació professional i 
ocupacional 

2 (febrer i abril) 36,84% (71,42% D i 28,57% H) 
Respecte l’any anterior la participació en 
general ha disminuït en un 2%. La distribució 
per gènere és molt diferenciada, amb més 
presència del sexe femení. 

Taula d’orientació, inserció 
sociolaboral i FP Dual 

2 (març i maig) 50% (43,75% D i 56,25% H) 
Respecte l’any anterior la participació en 
general s’ha incrementat en un 5%. La 
distribució per gènere és similar. 

Taula d’innovació, 
emprenedoria i mobilitat 
internacional 

3 (febrer, abril, octubre) 50% (28,33% D i 71,6% H) 
Respecte l’any anterior la participació en 
general s’ha incrementat en un 2%. La 
distribució per gènere és molt diferenciada, 
en més presència del sexe masculí. 

 

En termes generals, la participació dels membres del Consell ha disminuït i caldrà preveure 
mesures per incrementar-la, tant en la sessió plenària i comissió permanent que se celebren 
anualment, com en les diferents taules de treball. 

 
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 d’FP Integrada, amb l’objectiu de visibilitzar  la  seva activitat i 
vetllar per la transparència i informació oberta a la ciutadania. 

 
 
 

 
 

http://www.girona.cat/consellfpo
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ACORDS I DOCUMENTS D’INTERÈS 
 
 

Acords: 
- Informe de l’estat de l’oferta dels ensenyaments professionals a la ciutat de Girona i 

propostes de millora 2019 
- Aprovació del Pla de treball 2019 
- Aprovació de la Memòria 2018 

 
 

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, juny 2019. 

• Projecció macroeconòmica i empresarial Girona 100, SA. 2019. KPMG Auditores S.L, juliol 
2019 amb el suport de la Càtedra Cambra de l’Empresa Familiar de la UdG i Cambra de Comerç 
de Girona 

• BENCHMARKING: gestió de la formació professional i models internacionals de FP Dual. 
Fundació BCN FP i Barcelona Activa. 2019 

 
 

PUBLICACIONS EN PREMSA 
 

El Consell de l'FP de Girona vol més 
cursos formatius d'activitats emergents 
El plenari també reclama millores a les instal·lacions, més recursos 
materials i que tinguin una major autonomia 

Ddg 29.01.2019 | 00:22 

El Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional de Girona va tractar 
ahir a la tarda un informe sobre l'estat de l'oferta dels ensenyaments professionals 
a la ciutat. El document inclou propostes com incrementar l'oferta de nous cicles 
formatius relacionats amb activitats econòmiques emergents o d'itineraris de 
formació específica per a persones amb discapacitat; millorar les instal·lacions dels 
centres d'FP i dotar-los dels recursos materials necessaris, o atorgar-los una major 
autonomia perquè puguin adaptar l'oferta formativa a les necessitats d'ocupació 
dels sectors productius de la ciutat. 

El seguit d'accions que es proposen per millorar l'FP es fan a partir de les dades de 
matriculació als cicles formatius i programes de formació i inserció a la ciutat per al 
curs 2018-19, de l'estudi d'Inserció Laboral dels ensenyaments professionals a les 
comarques gironines, i de l'Informe de la formació professional dual en el sistema 
educatiu català. L'objectiu és «aconseguir una oferta de formació professional més 
diversa i equitativa i adequar-la a les necessitats d'ocupació i formació contínua del 
teixit empresarial local». Es van debatre altres temes com la reflexió cap a un 
model de ciutat orientadora ( guiding cities) i la col·laboració i la promoció del primer 
Premi d'Emprenedoria de l'FP, impulsat per l'Agència de Promoció Econòmica de 
Girona. 
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L'acte, presidit per l'alcaldessa, Marta Madrenas, va comptar amb l'assistència del 
regidor d'Educació i Esports, Josep Pujols; de representants d'organitzacions 
empresarials, com la FOEG, PIMEC i Cambra de Comerç, empreses que impulsen 
l'FP Dual , centres educatius de formació professional i ocupacional, centres de 
formació d'adults, sindicats, universitats i entitats del tercer sector, entre d'altres. La 
jornada va començar amb la presentació del Programa Integral de Qualificació i 
Treball-PICE, a càrrec del vicepresident de la Cambra de Comerç, Jaume Fàbrega. 

Balanç anual 

També es va presentar la memòria de l'any 2018 i es va fer referència als resultats 
obtinguts, com la publicació de la Guia de l'Oferta d'FP Integrada a la ciutat, 
l'organització de la I Jornada d'Innovació i Emprenedoria d'FP i la signatura del 
conveni de cooperació i col·laboració amb el Fòrum de les Ciutats amb Consell de 
l'FP de Catalunya. 

El plenari del Consell Municipal està format per representants de tots els grups 
polítics municipals; personal tècnic de l'Ajuntament i d'altres administracions, com la 
Generalitat, la Diputació i el Consell Comarcal del Gironès; organitzacions 
empresarials, empreses i sindicats; centres de formació i entitats del tercer sector. 

 

Un 80% més d’alumnes d’FP a Girona que 
12 anys enrere 

   L’augment no fa minvar el batxillerat, sinó que hi ha menys joves que 
pleguen d’estudiar després d’acabar l’ESO 

  S’aposta per potenciar els cicles amb alt índex d’inserció laboral i els 
de sectors emergents 

El Punt Diari, 11 febrer 2019 2.00 h 

LURDES ARTIGAS - GIRONA 

S’avisa que l’auge ha fet dispersar cicles de la mateixa família 

La formació professional (FP) ha experimentat un fort creixement els últims anys a 
tot Catalunya, un augment que, en el cas de la ciutat de Girona, queda palès amb 
una dada: el nombre d’alumnes ha crescut un 80% en 12 anys. Així ho mostren les 
dades del web de l’Observatori de l’Ajuntament de Girona, que situen la xifra d’estu-
diants d’FP a la ciutat el curs 2017/18 en 3.223, quan el curs 2005/06 eren només 
1.801. Es tracta d’un increment continuat al llarg de tots aquests anys, amb l’única 
excepció dels cursos 2010/11 i 2011/12, en què hi va haver un petit retrocés. El 
creixement ha estat més fort en els cicles de grau superior, en què el nombre 
d’alumnes ha pujat un 90% (de 830 a 1.579), que en els de grau mitjà, en què els 
estudiants són un 70% més ara (de 971 a 1.644). Cal destacar que aquest auge de 
l’FP de grau mitjà, que coincideix en edat amb el batxillerat, no ha fet minvar el 
nombre d’estudiants de batxillerat: el curs passat, eren 1.816, gairebé els mateixos 
que dotze anys abans (1.865). Al llarg dels anys, la xifra ha anat fluctuant, però no 
hi ha hagut cap fort retrocés. Així doncs, l’augment d’alumnes d’FP no resta taxa 
d’escolarització a batxillerat sinó que el que disminueix és el col·lectiu de joves que 
deixen els estudis després d’acabar l’ESO. El creixement global d’alumnes en els 
ensenyaments postobligatoris ha estat del 37,5% (de 3.666 el curs 2005-06 a 5.039 
el curs 2017-18). 
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Principals línies de futur 

Amb l’objectiu de valorar la situació actual, després d’aquest auge, i marcar les 
principals línies pels propers anys, el Consell Municipal de la Formació Professional 
i Ocupacional de Girona acaba d’aprovar l’Informe de l’estat de l’oferta dels ense-
nyaments professionals a la ciutat de Girona i propostes de millora. 

Una de les preocupacions que s’hi expressa és que l’increment d’oferta de cicles 
formatius “ha portat a dispersar cicles formatius que pertanyen a una mateixa 
família en diversos centres públics”, com és el cas d’electricitat i electrònica i, 
alhora, a duplicar l’oferta en alguns casos concrets. Es destaca que, tot plegat, “difi-
culta la possibilitat de tenir centres referents d’FP a la ciutat”, sobretot per al sector 
empresarial. També es mostra preocupació perquè en alguns cicles del centres 
públics hi ha una ocupació de més del 100% i, per tant, se supera el ràtio d’alum-
nes previst. 

Pel que fa a les línies de cara al futur, es proposa incidir en alguns cicles de grau 
mitjà que tenen un alt índex d’inserció laboral i xifres de matriculació baixes: “Cal-
dria esmerçar esforços per incrementar el seu prestigi social i ampliar l’oferta 
d’acord amb les necessitats del teixit productiu de la ciutat i les comarques gironi-
nes.” Es refereix a cicles de temàtiques tan diverses com ara comerç i màrqueting, 
edificació i obra civil, electricitat i electrònica, fabricació mecànica, fusta, moble i 
suro, imatge personal, indústries alimentàries, instal·lació i manteniment, química, 
sanitat, serveis socioculturals i a la comunitat, i transport i manteniment de vehicles. 

L’informe també demana incrementar l’oferta de nous cicles de grau mitjà vinculats 
a sectors d’activitat econòmica emergents. En concret, s’esmenten els sectors de 
les energies renovables, de la logística i la distribució, de la indústria cultura i audio-
visual, del comerç internacional, del màrqueting i la publicitat i de la indústria 4.0. 

Altres propostes de millora quant a l’oferta són incrementar tant els itineraris de for-
mació específica com els programes de formació i inserció. En un àmbit més gene-
ral, es reclama posar en marxa iniciatives que impulsin els vincles entre els centres 
d’FP i empreses del seu entorn, i també potenciar la relació entre els centres i els 
serveis municipals especialitzats en orientació i intermediació laboral (Servei Muni-
cipal d’Ocupació) i en emprenedoria i creació d’empreses (GironaEmprèn). També 
es considera oportú promoure la creació tant d’un mapa local de centres d’FP espe-
cialitzats com d’una xarxa entre aquests centres. A més, es demana millorar la 
gestió de la llista d’espera en els processos de preinscripció i matriculació, i millorar 
les instal·lacions i la dotació de recursos dels centres. 

 

Girona impulsa la primera edició del Premi 
d’Emprenedoria de l’FP 
Ddg 08.06.2019 | 06:30 

Les tres categories dels guardons estan dotades amb un import de 500 euros 
cadascuna. 

L’Ajuntament de Girona, a través de la Taula d’Empresa, Indústria i Ocupació de 
l’Agència de Promoció Econòmica i en col·laboració amb el Consell Municipal de la 
Formació Professional i Ocupacional de Girona, impulsa la primera edició del Premi 
d’Emprenedoria de l’FP a Girona. Aquesta iniciativa pretén fomentar l’esperit 
emprenedor i innovador de l’alumnat de cicles formatius de la ciutat. Poden optar 
als premis els nois i les noies matriculats en cicles formatius de grau mitjà o de grau 
superior dels centres de formació professional de Girona durant el curs actual i 
també l’alumnat matriculat en els programes de formació i inserció (PFI) i formació 
professional bàsica en centres de la ciutat. 

https://www.diaridegirona.cat/tags/ajuntament-de-girona.html
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Enguany, la convocatòria preveu tres categories: la de «Millor projecte 
d’emprenedoria» per a la millor idea i la més viable, la de «Millor projecte 
col·laboratiu», per a la millor col·laboració entre alumnat de diferents especialitats 
formatives, i la de «Millor projecte d’impacte social», per al treball que prevegi un 
major impacte social positiu per a la ciutat. Cada categoriaestarà dotada amb un 
import de 500 euros, que s’atorgarà al centre de formació professional de l’equip 
guanyador perquè s’inverteixi en iniciatives o recursos d’impuls de l’emprenedoria. 

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà el 14 de juny i es valoraran 
especialment els projectes que responguin a les necessitats reals de la ciutat i que 
potenciïn oportunitats de negoci per al desenvolupament socioeconòmic del 
territori. 

 

Publiquen la tercera guia informativa per 
als alumnes de Formació Professional de 
Girona 
El Gerió Digital, dijous, 27 de juny de 2019 10:45h 

L’Ajuntament de Girona, a través del Consell Municipal de la Formació Professional 
i Ocupacional de Girona, ha publicat la tercera edició de la Guia de la Formació 
Professional Integrada de la ciutat per al curs 2019-2020. Es tracta d’un document 
que recull tota la programació actualitzada de l’oferta de formació professional, 
ocupacional i contínua, programes de formació i inserció i itineraris formatius 
específics per a persones amb necessitats educatives especials i per a persones en 
risc d’exclusió social. 

L’objectiu de la iniciativa és informar a la ciutadania, i molt especialment als i les 
joves i persones en edat laboral, sobre la diversitat i complementarietat de tota 
l’oferta educativa a Girona amb la voluntat de promoure itineraris formatius dins 
d’una mateixa família professional per a la millora de la seva ocupabilitat. 

L’oferta que integra la guia inclou 146 cursos de 22 famílies professionals diferents, 
que van des d’activitats físiques i esportives, serveis socioculturals i a la comunitat 
o sanitat fins a administració i gestió, arts gràfiques, comerç i màrqueting, hostaleria 
i turisme o imatge personal. També s’hi poden trobar cursos relacionats amb 
agricultura, edificació i obra civil, electricitat i electrònica, energia i aigua o transport 
i manteniment de vehicles, entre d’altres. A més, la publicació inclou els cursos 
d’idiomes i de preparació per accedir als cicles formatius professionals que es 
realitzen en els centres de formació d’adults amb modalitat presencial i a distància. 

La intenció és que la guia es publiqui periòdicament perquè inclogui sempre la 
informació actualitzada. 

 

Nova edició de la Guia de la Formació 
Professional Integrada de Girona 
Ddg 02.07.2019 | 06:30 

L'Ajuntament de Girona, a través del Consell Municipal de la Formació 
Professional i Ocupacional de Girona, ha publicat la tercera edició de la Guia de la 
Formació Professional Integrada. Recull l'oferta de formació professional, 
ocupacional i contínua, programes de formació i inserció i itineraris formatius. 

 

http://www2.girona.cat/ca/consellfpo/guiafp
https://www.diaridegirona.cat/tags/ajuntament-de-girona.html
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