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PLA DE TREBALL 2021 

 
 
El Pla de treball del Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional s’estructura en 
tres línies estratègiques que emmarquen els objectius i propostes d’actuacions a emprendre 
durant l’exercici 2021. 

 
 
 
D’acord amb el Reglament, cada any el Ple del Consell aprova el Pla de treball anual que 
emmarcarà les actuacions a desenvolupar en el decurs d’un any. Les diferents taules de 
treball seran les responsables de concretar i prioritzar les actuacions a desenvolupar durant 
l’any. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Línia Estratègia 1 Comissió Permanent
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ DELS 

MEMBRES i LA PROJECCIÓ EXTERNA
DEL CONSELL

Línia Estratègica 2
Taula Formació i 

Orientació Professional 
i FP Dual

ADEQUAR L’OFERTA DE FORMACIÓ
PROFESSIONAL i OCUPACIONAL A LES 
NECESSITATSDEL MERCAT LABORAL i 

IMPULSAR L’ORIENTACIÓ 
PROFESSIONAL i L’FP DUAL

Línia Estratègica 3
Taula d'Innovació, 

Emprenedoria i 
Mobilitat

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

FORMACIÓ PROFESSIONAL DE LA CIUTAT
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Línies 
estratègiques 

 

OBJECTIUS PROPOSTA d’Accions 2021 

 
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, a través 
d’estratègies de comunicació. 

▪ Divulgar les activitats del Consell a nivell local, nacional i 
europeu. 

▪ Vetllar per les novetats i canvis legislatius que afecten al 
sistema integrat d’FP, inclosa l’FP dual, per tal 
d’implementar-ho a la ciutat. 

 

 
▪ Executar i fer el seguiment dels acords del Ple.  

 
▪ Mantenir i actualitzar la pàgina web del Consell i 

desenvolupar altres eines de comunicació estratègica, si 
s’escau. 

 
▪ Representar  el  Consell  en  el  Fòrum  de  Ciutats  amb  

Consell  de Formació  Professional i participar en les reunions 
de treball. 
 

▪ Vetllar per la coherència de les línies estratègiques del Consell amb 
les propostes i reptes de futur plantejats en el marc del nou Consell 
de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya i de 
l’Agència FPCAT. 

 
▪ Participar, promoure o col·laborar en jornades d’FP o espais 

de relació entre centres d’FP i empreses a la ciutat. 
 
▪ Alinear les estratègies del Consell i impulsar propostes en el marc 

dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de 
l’Agenda 2030, promovent el compliment d’algunes de les fites de 
manera transversal vinculades a diferents objectius. 
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ADEQUAR 
L’OFERTA DE 
FORMACIÓ 
PROFESSIONAL I 
OCUPACIONAL A 
LES NECESSITATS 
DEL SISTEMA 
PRODUCTIU DE LA 
CIUTAT i  
IMPULSAR 
L’ORIENTACIÓ 
PROFESSIONA i 
L’FP DUAL 
 
 

▪ 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 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. 
 

▪ Reforçar les accions de treball en xarxa de diversos serveis 
municipals amb els centres d’FP de la ciutat (Educació-Recursos 
educatius, SMO, Joventut, Girona Emprèn) 

 
▪ Publicar la Guia FP Integrada Girona i Salt 

 
▪ Iniciar l’elaboració d’un Mapa de Planificació Integrada dels 

Estudis Postobligatoris, cercant sinergies amb els agents 
implicats i des d’una visió prospectiva a mitjà i llarg termini. 

 
▪ Col·laborar i promoure la relació de l’Àrea de Promoció 

Econòmica de les administracions públiques de Girona 
(Ajuntament, Consell Comarcal, Diputació), d’organitzacions 
empresarials i de la UdG amb els centres d’FP de la ciutat, en 
espais/trobades sectorials, per difondre l’FP Dual, detectar 
necessitats formatives i nous perfils professionals en els diferents 
sectors, participar en projectes de recerca (I+D) i cooperar en la 
cessió d’espais i recursos materials.  

 
 Col·laborar en l’impuls de l’elaboració d’un Pla d’FP Dual a 

l’Ajuntament per tal de fer efectiva, de manera gradual, la 
responsabilitat social del sector públic amb la implantació de l’FP 
Dual dins la corporació. 

 
 
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 d’FP a través de beques de 
mobilitat d’estudiants, 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. 
▪ 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 dels centres d’FP de la ciutat. 

▪ Publicar la 3a. Convocatòria del Premi d’Emprenedoria d’FP 
a la ciutat de Girona. 
 
▪ Organitzar la 3a. Jornada d’Emprenedoria i Innovació d’FP a 

la ciutat, en format virtual. 
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ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CONSELL 
 
 
La Secretaria Tècnica, com a òrgan de gestió tècnica i administrativa, donarà suport transversal 
a totes les línies estratègiques per facilitar la gestió i execució dels objectius i de les propostes 
que acordi el Consell. 

 
 
 

 
 
 
 
CALENDARI DE REUNIONS 

 
▪ Sessió plenària: abril 2021 
▪ Reunions de la Comissió Permanent: abril 2021 i desembre 2021 
▪ Reunions de les Taules de treball: cadascuna estableix de manera autònoma el calendari 

i periodicitats de les seves reunions. 
 
 
COMUNICACIÓ 
 
El Consell FPO disposa del web https://web.girona.cat/consellfpo on consta tota la informació 
actualitzada. 

 

Ple Consell FPO

Comissió 
Permanent

Taula Formació i 
Orientació 

Professional i FP 
Dual

Taula Innovació, 
Emprenedoria i 

Mobilitat

Secretaria 
Tècnica

https://web.girona.cat/consellfpo
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