
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consell Municipal de la 
Formació Professional i 
Ocupacional de Girona 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Memòria 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 



2 
 

 

ÍNDEX 

INTRODUCCIÓ ............................................................................................................................... .3 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES, OBJECTIUS i ACCIONS ........................................................................ ..3 

ACTIVITAT DEL CONSELL. Exercici 2020 ..................................................................................... .5 
L’activitat del Ple i la Comissió Permanent 
L’activitat de les taules de treball 
Fòrum de Ciutats amb Consell de la Formació Professional 

PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓ DEL CONSELL .......................................................................... ..7 
Participació dels membres 
Estratègies de comunicació 

ACORDS I DOCUMENTS D’INTERÈS ........................................................................................... ..8 



3 
 

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 2020 

 
El Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional de Girona, d’acord amb el 
seu Pla de Treball 2020, es proposa el desenvolupament de les línies estratègiques i el 
compliment dels objectius operatius següents: 
 
 

Línies 
estratègiques 

Objectius Accions Executades 2020 

 ▪ 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 Document de Bases de 
l’Estratègia Catalana de Formació i la 
Qualificació Professionals de Catalunya (2020-
30), a càrrec del Sr. Fabian Mohedano, 
president del Consell Català de Formació 
Professional de Catalunya. 

 
- Participació en el Grup de Treball i Recerca 

“Anàlisi de Fires Locals de Formació i 
Ocupació de Catalunya”, organitzat pel 
Consell Català de la FP de Catalunya i la 
Fundació Ferrer i Guàrdia. 
 

- Participació tècnica en les reunions del Fòrum 
de Ciutats amb Consell de Formació 
Professional. 

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

▪ Identificar els sectors d’activitat econòmica 
que generen ocupació a la ciutat i zones 
pròximes al territori per adequar l’oferta de 
formació professional inicial, ocupacional i 
continua. 

▪ Valorar de forma conjunta i des d’una 
perspectiva global, integrada,  estratègica i 
prospectiva, l’oferta de formació 
professional a la ciutat. 

▪ Facilitar la construcció d’itineraris 
formatius integrals que permetin cursar 

- Edició de la Guia FP Integrada curs 2020-21, 
amb un nou format digital, incorporant tota 
l’oferta de formació professional inicial, 
ocupacional i continua de la ciutat de Girona i 
Salt. 
 

- Informe de l’estat de l’oferta dels 
ensenyaments professionals a la ciutat de 
Girona i propostes de millora 2020. 
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IMPULSAR 
L’ORIENTACIÓ 
PROFESSIONA i 
L’FP DUAL 

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

▪ Promoure la creació d’una xarxa de serveis 
o espais d’orientació a la ciutat. 

▪ Col·laborar en les iniciatives de prevenció 
de les trajectòries d’absentisme i 
abandonament dels estudis postobligatoris. 

▪ Facilitar  l’acompanyament  a  les  famílies  
en  temes  d’orientació  acadèmica  i 
professional dels seus fills i filles. 

- Realització d’iniciatives del treball en xarxa 
entre centres d’FP i serveis municipals (SMO): 
Mòdul orientació professional, assessorament a 
professorat de FOL i sessió de treball a l’aula dels 
instituts. 
 

- Prova pilot de gestió unificada de les borses de 
treball dels instituts que imparteixen FP i l’SMO 
 

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. 

 

- 2a Edició del Premi d’Emprenedoria de l’FP a la 
ciutat: actualització i aprovació de les noves 
bases i publicació de la convocatòria. 

 
- Realització d’iniciatives del treball en xarxa 

entre centres d’FP i serveis municipals (Girona 
Emprèn): Càpsules d’emprenedoria digital, 
d’impuls de les noves tecnologies. 

  
https://web.girona.cat/gironaempren/labinnovaci
o/noticies?id=10295325 

 

 
 
 
 

https://web.girona.cat/gironaempren/labinnovacio/noticies?id=10295325
https://web.girona.cat/gironaempren/labinnovacio/noticies?id=10295325
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ACTIVITAT DEL CONSELL. Exercici 2020 
 
 
El Ple: s’ha fet una sessió plenària en què es varen aprovar els acords, de nous nomenaments 
en el Consell i el segon Informe de l’estat de l’oferta dels ensenyaments professionals a la ciutat de 
Girona i propostes de millora 2020. Es va presentar el Document de Bases de l’Estratègia Catalana de 
Formació i la Qualificació Professionals de Catalunya (2020-30), a càrrec del Sr. Fabian Mohedano, 
president del Consell Català de Formació Professional de Catalunya. 
 
 

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 formació i orientació professional i FP Dual: s’han fet tres reunions en què 
s’ha treballat entorn el contingut de l’Informe de l’estat de l’oferta dels ensenyaments 
professionals a la ciutat i propostes de millora, fent especial èmfasi en els efectes de la pandèmia 
en els estudis postobligatoris d’FP i la necessitat d’implementar l’FP Dual en el sector públic, així com 
en nous recursos d’orientació en col·laboració amb equipaments municipals (SMO). 

 
 
Taula d’Innovació, emprenedoria i mobilitat internacional: s’han fet tres reunions 
en què s’ha treballat entorn la resolució de la 2a convocatòria del Premi d’Emprenedoria d’FP a la 
ciutat on s’ha observat un descens de la participació, fruit de la coincidència amb la situació de 
pandèmia i el tancament dels centres. Està organitzant la 3a Jornada d’Innovació i Emprenedoria d’FP 
en format virtual.    
 

 
Fòrum de Ciutats amb Consell de la Formació Professional de Catalunya 

 
La secretaria tècnica del Consell ha participat en dues sessions de treball presencials i una virtual, on 
s’ha redactat el document de propostes de recomanació en relació a la planificació de la formació 
professional en els municipis que s’ha adreçat al Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya, 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. 
 
Tanmateix, s’ha procedit a la renovació de la secretaria del Fòrum que en els propers cinc anys serà 
exercida per la Fundació BCN-FP. També es va comentar la iniciativa de participar en un grup de treball 
per a l’anàlisi de les Fires Locals d’Ocupació atesa l’experiència coneguda de Mondial des Métiers a Lió 
i la voluntat de la DG Formació Professional Inicial i del Consell Català d’FP de treballar vers un nou 
model de Fires. 
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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 (març) 38,33% (52,17% D i 47,82%H) 

Respecte l’any anterior la participació en 
general ha disminuït en un 10%. La 
distribució per gènere és equilibrada.  

Comissió Permanent 1 (febrer) 48,14% (53,84% D i 46,15% H) 
Respecte l’any anterior la participació s’ha 
incrementat en un 7,6%. La distribució per 
gènere és equilibrada. 

Taula de Formació i 
Orientació professional i FP 
Dual 

3 (juliol, desembre, març) 57,69% (73,33% D i 26,66% H) 
S’ha incrementat la participació, tenint 
present que s’han fusionat dues taules de 
treball. La distribució per gènere és molt 
diferenciada, amb més presència del sexe 
femení. 

Taula d’Innovació, 
Emprenedoria i mobilitat 
internacional 

3 (juliol, octubre, febrer) 66,66% (25% D i 75% H) 
Respecte l’any anterior la participació en 
general s’ha incrementat en un 16,66%. La 
distribució per gènere és molt diferenciada, 
en més presència del sexe masculí. 

 

 
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 2020 

- Aprovació del Pla de treball 2020 
- Aprovació de la Memòria 2019 

 
 

Documents  d’interès: 
 

Publicat pel Consell Català d’FP:  
http://consellfp.gencat.cat/ca/arees-actuacio/estrategia-fqp/ 
 
• Model català de prospecció de necessitats de formació i qualificació professionals. 
• Model català de formació professional dual. 
• Model català de formació professional no presencial  
• Document de Bases de l'Estratègia Catalana de Formació i la Qualificació Professionals 

de Catalunya (2020-2030) 
• Nou prioritats per a l'impuls del Sistema de Formació i Qualificació Professionals de 

Catalunya (2020-2021)   
 
     Altres publicacions: 

 
• 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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://consellfp.gencat.cat/ca/arees-actuacio/estrategia-fqp/
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PUBLICACIONS EN PREMSA 
 
 

Actualitzen la guia de l'FP Integrada de Girona i Salt, amb 
més de 300 cursos. La publicació inclou per primera vegada l'oferta actualitzada 
de cursos de formació professional inicial, ocupacional i continua, i els ensenyaments 
d'adults d'ambdues ciutats 
Diari de Girona. 16-06-20 
 
L'Ajuntament de Girona, a través del Consell Municipal de la Formació Professional i 
Ocupacional de Girona, ha actualitzat la Guia de l'FP Integrada de Girona i Salt, que compta 
amb més de 300 cursos. L'acord de publicació d'aquesta nova guia es va aprovar en la 
darrera sessió plenària del Consell, celebrada el 10 de març de 2020 a l'Institut Montilivi, i es 
va fer de forma conjunta amb el municipi de Salt, esdevenint un acord intermunicipal. 
Aquesta guia inclou per primera vegada l'oferta de formació professional inicial –cicles 
formatius de grau mig i de grau superior-, els programes de formació i inserció, els itineraris 
formatius específics per a persones amb necessitats educatives especials i persones en risc 
d'exclusió social, la formació ocupacional i la formació continua que imparteixen diferents 
entitats i centres educatius tant de Girona com de Salt. 
 
Concretament, el document llista 220 cursos de 23 famílies professionals diferents que 
van des d'activitats físiques i esportives fins a serveis socioculturals i a la comunitat, a més 
de propostes formatives en l'àmbit de la sanitat, administració i gestió, arts gràfiques, 
comerç i màrqueting, hostaleria i turisme, imatge personal, edificació i obra civil, electricitat i 
electrònica, energia i aigua o transport i manteniment de vehicles, entre d'altres. També s'hi 
inclouen 82 cursos més d'idiomes, de preparació per accedir a cicles formatius 
professionals, i dels ensenyaments dels centres de formació d'adults. En total, 302 cursos 
que dupliquen l'oferta formativa respecte l'edició anterior i que suposen la participació d'un 
major nombre d'entitats del territori. 
 
A més, aquest any com a novetat la Guia s'ha digitalitzat per permetre als ciutadans i 
ciutadanes poder consultar l'oferta de formació a la ciutat de forma ràpida i còmoda a través 
d'Internet. En aquest sentit, el recurs ha estrenat un cercador digital a través del qual es 
poden filtrar els cursos segons el tipus de cicle, el sector o el centre educatiu, entre altres 
paràmetres. D'aquesta manera, s'aconsegueix agilitzar i facilitar la tria de cursos que ofereix 
la Guia. 
 
"Amb aquesta Guia volem donar resposta a diverses necessitats per a la millora de la 
qualificació professional de les persones, tant joves, com treballadors i treballadores en actiu 
i persones en situació d'atur, que podran millorar la seva formació i inserció en el mercat de 
treball. Per altra banda, el document esdevé una bona eina d'orientació de l'oferta formativa 
a la ciutat, facilitant els itineraris entre els tres subsistemes de formació professional –inicial, 
ocupacional, i continua- atenent a les diferents famílies professionals. Per últim, destaca la 
voluntat de cooperació intermunicipal de la iniciativa a través de la coordinació amb el 
municipi de Salt", ha ressaltat l'alcaldessa de Girona i presidenta del Consell, Marta 
Madrenas. 
 
Precisament, l'objectiu de la guia és donar a conèixer la diversitat i complementarietat 
de tota l'oferta d'ambdós municipis, atenent a les necessitats del teixit empresarial i 
afavorint sinergies entre els diferents centres formatius que la imparteixen, ja siguin centres 
públics i privats, organitzacions empresarials, o sindicats i entitats del tercer sector, que 
ofereixen cursos amb modalitats presencial i a distància. 

https://www.diaridegirona.cat/tags/ajuntament-de-girona.html
https://www.diaridegirona.cat/tags/desocupacio.html
https://www.diaridegirona.cat/tags/marta-madrenas.html
https://www.diaridegirona.cat/tags/marta-madrenas.html
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La iniciativa de publicar periòdicament una Guia actualitzada amb tota la programació de 
l'oferta de formació professional integrada a la ciutat de Girona va néixer el 2018 i, des de 
llavors, ja se n'han fet dues edicions. 
 
 
Girona actualitza la Guia de l’FP Integrada de Girona i Salt, 
amb més de 300 cursos. Radio Sarrià de Ter 17-06-20 

La publicació, impulsada pel Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional de 
Girona, inclou per primera vegada l’oferta actualitzada de cursos de formació professional inicial, 
ocupacional i continua, i els ensenyaments d’adults d’ambdues ciutats. 

L’acord de publicació d’aquesta nova guia es va aprovar en la darrera sessió plenària del 
Consell, celebrada el 10 de març de 2020 a l’Institut Montilivi, i es va fer de forma conjunta amb 
el municipi de Salt, esdevenint un acord intermunicipal. A més, aquest any com a novetat la Guia 
s’ha digitalitzat per permetre als ciutadans i ciutadanes poder consultar l’oferta de formació a la 
ciutat de forma ràpida i còmoda a través d’Internet. En aquest sentit, el recurs ha estrenat un 
cercador digital a través del qual es poden filtrar els cursos segons el tipus de cicle, el sector o el 
centre educatiu, entre altres paràmetres. D’aquesta manera, s’aconsegueix agilitzar i facilitar la 
tria de cursos que ofereix la Guia. 
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