
Sessió plenària

Consell Municipal de la Formació Professional 
i Ocupacional de Girona

15 de febrer de 2023



Ordre del dia

1a part: Sessió plenària del Consell Municipal de la Formació
Professional i Ocupacional de Girona

2a part: Ponència a càrrec del Sr. Màrius Martínez sobre orientació
professional en clau local



Sessió plenària

Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta de la sessió plenària del Consell amb data 19 de maig de 2022

2. Propostes d'acord:

2.1. Comissió Permanent
- Proposta d’acord de canvis de representació en diferents sectors del Consell
- Proposta d’acord d’aprovació de la Memòria 2022
- Proposta d’acord d’aprovació del Pla de Treball 2023

3. Informació diversa sobre l'activitat del Consell

3.1. Taula de Formació i Orientació Professional i FP Dual
3.2. Taula d’Innovació, emprenedoria i mobilitat internacional de l’FP

4. Informacions del Fòrum de Ciutats amb Consell de la Formació Professional

5. Torn obert de paraules



1. Aprovació de l’acta de la reunió del 19 de maig de 2022

2. Propostes d'acord



2.1. Comissió Permanent

• Proposta d’acord de canvis de representació en diferents sectors del 
Consell

• Proposta d’acord d’aprovació de la Memòria 2022

• Proposta d’acord d’aprovació del Pla de Treball 2023



Memòria 2022

• Organització de la primera trobada presencial post-pandèmia del Fòrum de Ciutats 
amb Consell de la Formació Professional de Catalunya 

• Participació en jornades i actes sobre FP organitzades per diferents entitats i 
administracions

• Reformulació de la Guia FP Integrada Girona-Salt 

• Organització d’una jornada presencial i en streaming adreçada a famílies sobre les 
opcions formatives alternatives als cicles formatius 

• Aprovació de l'acord sobre el canvi de procediment i condicions d'accés als estudis 
de formació professional de grau mitjà pel curs 2022-23 

• 4a Edició del Premi d’Emprenedoria de l’FP a la ciutat i 4a edició de la Jornada 
d’Innovació i Emprenedoria de l'FP



Pla de Treball 2023

• Línia estratègica: fomentar la participació dels membres i la projecció externa del
Consell

• Vetllar per la coherència de les línies estratègiques amb el nou Consell de Formació i
Qualificació Professionals de Catalunya i de l’Agència FPCAT.

• Participar en el Fòrum de Ciutats amb Consell de Formació Professional

• Alinear les estratègies en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
de l’Agenda 2030

• Línia estratègica: adequar l’oferta de formació professional i ocupacional a les
necessitats del mercat laboral i impulsar l’orientació professional i l’FP dual

• Facilitar espais de trobada sectorials

• Actualitzar, ampliar i fer difusió de la Guia FP Integrada Girona i Salt

• Organitzar accions formatives/informatives adreçades a famílies i a professionals de
l’orientació

• Impulsar accions de comunicació per donar a conèixer de manera atractiva estudis de
formació professional i ocupacional



Pla de Treball 2023

• Línia estratègica: promoure la innovació, l’emprenedoria i la mobilitat internacional
d’estudiants i professorat dels centres de formació professional de la ciutat

• 5a. Convocatòria del Premi d’Emprenedoria d’FP a la ciutat de Girona i modificació de
bases

• 5a Jornada d’Emprenedoria i Innovació d’FP a la ciutat

• Organitzar tallers de foment de la innovació en el marc dels Objectius de
Desenvolupament sostenible (ODS)

• Recollir i actualitzar llistat de projectes europeus transnacionals que existeixen per
valorar-ne la possible adhesió



3.1. Taula de Formació i Orientació 
Professional i FP Dual

3.2. Taula d’Innovació, emprenedoria i 
mobilitat internacional de l’FP

3. Informació diversa sobre l’activitat del Consell:



4. Informacions del Fòrum de Ciutats amb Consell de 
la Formació Professional

5. Torn obert de paraules



A càrrec del Sr. Màrius Martínez sobre 
orientació professional en clau local

Ponència



Moltes gràcies!


