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ACTA DEL PLE ORDINARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA FORMACIÓ 

PROFESSIONAL I OCUPACIONAL DE GIRONA DEL DIA 21 D’ABRIL DE 2021 

A la ciutat de Girona, a les sis de la tarda del dia 21 d’abril de dos mil vint-i- un, es 

reuneix el Ple del Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional a través 

de videoconferència, sota la presidència de Marta Madrenas i Mir, amb l’assistència dels 

membres següents: 

Glòria Plana, Àdam Bertran, Pere Albertí, Miriam Pujolas, Eva Fortià, Héctor González, 

M. Carme Vidal, Cristina Cots, Mireia Santamaria, Assumpció Brujats, Pere Cornellà, 

Ricard Carbonell, Isabel Planella, Gloria Deulofeu, Almudena González, Ruben Pino, 

Gonzalo Herrero, Cristina Javierre, Francesc Xavier Boix, Sílvia Simon, Estefania Fentes 

i Rosa M. Falgàs. 

Han excusat l’assistència els membres següents:  

M. Àngels Planas, Anabel Moya, Jordi Calvet, Sara Oliveras, Carme Carbó, Antoni Vidal, 

Jordi Camps, Franscesc Martí, Pep Cortada, Alexandra Brugat, Albert Gironés, Montse 

Bagué, Ferran Gironés, Josep Puig, Miriam Planella, Núria Figa, Anna Botó, Sandra 

Fernández, Jordi Fàbrega i Venanci Grau. 

Actua com a secretària per delegació, la funcionària Rosa Soler i Serarols. 

 

16h 1a part: Presentació del Projecte “Fent Empresa des de l’Escola”, a càrrec de 

la Sra. Mireia Santamaria, gerent de la FOEG. 

16.20h  2a part: Sessió plenària del Consell Municipal de la Formació Professional i 

Ocupacional de Girona amb el punts de l’ordre del dia de la convocatòria 

prevista per avui. 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Aprovació de la proposta d’acta de la sessió plenària del Consell de data 10 de març 
de 2020. 

 
2. Propostes d’acord: 

2.1. Comissió Permanent: 
2.1.1. Proposta d’acord de nomenaments de nous membres en el sector de 

representació institucional del Consell 
2.1.2. Proposta d’acord per a l’aprovació de la Memòria 2020 
2.1.3. Proposta d’acord per a l’aprovació del Pla de Treball 2021 
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2.2. Taula de Formació i Orientació Professional i FP Dual 
2.2.1. Proposta d’acord Recomanacions entorn els ensenyaments 

professionals a la ciutat de Girona: propostes de millora 2021 
 

3. Informacions del Fòrum de Ciutats amb Consell de la Formació Professional  
4. Informació diversa  
5. Torn obert de paraules 
 

Alcaldessa: Molt bona tarda a tothom, moltes gràcies per ser en aquesta primera reunió 

virtual del Consell FPO. El curs passat, just celebrarem el dia 10 de març la sessió 

plenària del Consell on vàrem convidar al Sr. Fabian Mohedano i l’endemà ja ens 

confinaren. Bé, sortosament, sembla que poc a poc podem anar recuperant certa 

normalitat. 

Bé, iniciem la sessió plenària d’avui que s’estructura en dues parts. En la part expositiva 

inicial comptarem amb la presència de la Gerent de la FOEG, Mireia Santamaria que 

ens explicarà una experiència d’apropament de l’activitat empresarial als centres 

educatius i posteriorment iniciarem la sessió amb els punts de l’ordre del dia que 

tractarem avui. 

Així, doncs, donem pas a la presentació del projecte “Fent empresa des de l’Escola”, a 

càrrec de la Mireia Santamaria. 

Mireia Santamaria: Bona tarda a tothom, a continuació us explicaré en què consisteix 

aquest projecte. A continuació, es projecta la presentació, tot destacant els aspectes 

següents: 

Des de la FOEG hem desenvolupat diferents projectes, un centrat en el coneixement de 

les empreses de l’entorn, un altre relacionat amb l’emprenedoria que consistia en la 

simulació d’empreses dins l’aula posant en joc el funcionament i l’estructura real d’una 

empresa i el darrer projecte “despertar vocacions” que tenia com a objectiu promoure 

els oficis i prestigiar l’FP; però amb la pandèmia aquestes actuacions es varen aturar i 

enguany hem redissenyat el projecte que permeti integrar els objectius següents: 

- Millorar el coneixement sobre els temes d’empresa entre els infants i joves 

- Donar a conèixer els oficis i despertar vocacions 

- Col·laborar en el reconeixement social i professional dels estudis d’FP 

- Trencar estereotips, per exemple en els estudis tecnològics o industrials 

promovent la incorporació del sexe femení. 

- Fomentar l’emprenedoria 

Fa 2 o 3 anys vàrem celebrar els 30 anys de la FOEG i vàrem fer un estudi de tots els 

sectors que tenim agremiats on es constataven quines necessitats preveien les 

empreses per els propers 10 anys, més infraestructura, més inversió tecnològica 

(internet), etc.. però el factor més destacat va ser que no trobaven personal qualificat, 

em refereixo a un “bon tècnic”. En aquest sentit, en les gràfiques comparatives de 

l’estructura mitjana d’ocupació en relació a la formació a la Unió Europea veiem com els 

estudis inferiors a la secundària i estudis superiors són franges que s’escurcen, en canvi 

els estudis de secundària i de formació professional ocupen una franja àmplia, això té 

lògica per la seva similitud amb l’estructura real d’una empresa, en canvi si veiem 
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l’estructura que presenta Espanya i Catalunya ens adonem que està totalment 

desequilibrat, aleshores no es tracta de fer campanya perquè la gent que té estudis 

superiors no n’hagi de tenir però si que s’ampliés la franja del mig amb tècnics mitjos 

que reduiria la taxa d’atur i solucionaria el problema de les empreses que no tenen 

personal qualificat d’aquest nivell i no hagin d’anar a buscar-ho fora. En aquest sentit, 

tant les administracions com les organitzacions empresarials podem contribuir-hi, d’aquí 

que amb aquest projecte vulguem complir amb la nostra part, per exemple que els 

empresaris participin i vagin a les escoles i expliquin el projecte i l’estructura empresarial. 

I finalment, més enllà de tota la teoria, comentar-vos que aquest projecte compta amb 

el suport de la Diputació de Girona, i el que hem fet és oferir una llistat de serveis dirigit 

a totes les escoles i instituts de la demarcació de Girona, tant públics com concertats 

oferint els serveis següents: 

- Xerrades a claustres de professors sobre les necessitats empresarials 

- Xerrades a pares i alumnes sobre les oportunitats laborals que ofereix l’FP i el 

conèixer un ofici 

- Formació en emprenedoria 

- Màster class d’un empresari o experts sobre qualsevol temàtica vinculada a 

l’empresa o tècnica 

- Visites a empreses (ara mateix però és una mica complicat) 

- Classes pràctiques a través de zoom des d’un taller o empresa puntera en la 

temàtica sol·licitada (per exemple ens han demanat conèixer el funcionament del 

magatzem d’una empresa per veure com es gestionen les comandes) 

- Oferim empreses que prestin les seves instal·lacions per poder explicar temes 

“in situ” 

Després d’oferir tots aquests serveis, també us haig de dir que una escola ens va 

demanar algú que els parlés dels Jocs Olímpics, i bé..., vàrem trobar una enginyera que 

va treballar en la posada en marxa dels punts zero de comunicació en els darrers Jocs 

Olímpics. Per tant, a partir d’aquí i del projecte de cada escola ens han demanat coses 

concretes com xerrades sobre algun aspecte tècnic de mecànica, etc. 

Alcaldessa: Moltes gràcies, Mireia per la presentació d’aquest projecte, no sé si algú té 

algun dubte o vol fer algun comentari.  

Almudena González: Disculpeu jo estic aquí com a representant de CCOO i també 

exerceixo com a docent d’FP i voldria formular una pregunta en relació a la formació en 

emprenedoria que has comentat Mireia, voldria saber exactament quin tipus de formació 

oferiu als centres educatius? 

Mireia Santamaria: Bé, doncs, en aquest sentit i des de la modèstia, vàrem agafar un 

emprenedor de Girona que hi havia estat a Silicon Valley i vàrem elaborar un dossier 

per a primària on s’ensenya a tenir idees innovadores per resoldre problemes d’una 

manera més diferent i creativa, també hi ha una part més pràctica centrada en com es 

comunicaria i una d’execució de projecte, però molt fàcil. En total dura el taller 4 hores 

(en dos dies), en format virtual no l’hem fet encara, però segurament es faria en 4 

sessions d’una hora tenint present l’atenció de les criatures a la pantalla. 
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Almudena González: parles però de nens petits, l’oferiu només a primària o també a 

secundària? 

Mireia Santamaria: sempre l’havíem fet per 5è o 6è de primària però també es podria 

oferir fins a 2n o 3r d’ESO perquè sinó els exemples quedarien massa infantils per 

majors de 16 anys, és a dir per BAT o CFGS. 

En no haver-hi més qüestions, l’Alcaldessa dona pas a la segona part de la sessió 

plenària d’avui amb els punts de l’ordre del dia previstos. 

Abans d’iniciar la sessió, l’Alcaldessa fa una deferència a la defunció d’un membre molt 

actiu en el Consell, el Sr. Josep Soler, que hi assistia en representació tècnica de SSTT 

del Dept. d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, i que va ser una 

persona molt implicada en tots els espais de participació, sobretot a la Taula 

d’Emprenedoria del Consell. En el  seu lloc, hi assistirà la Sra. Carme Carbó, que 

s’aprofita per donar-li la benvinguda al Consell. 

 

1. APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL 

CONSELL DEL 10 DE MARÇ DE 2020. 

Alcaldessa: Comenta que justament l’anterior sessió plenària recordem que es va 

celebrar poc abans d’iniciar-se la pandèmia. Bé, s’ha enviat l’esborrany de l’acta i, si no 

hi ha cap esmena, es pot aprovar per unanimitat dels membres.  

Votació: En no haver-hi cap intervenció s’aprova l’acta de la sessió plenària del dia 10 

de març de 2020 per unanimitat dels membres. 

A continuació passaríem a presentar les propostes d’acord. 

 

2. PROPOSTES D’ACORD 

2.1. COMISSIÓ PERMANENT: 

2.1.1. Proposta d’acord de nomenament de nous membres en el sector de 

representació institucional del Consell 

Alcaldessa: dona la paraula al regidor Àdam Bertran perquè pugui presentar aquesta 

proposta. 

Àdam Bertran: La primera proposta d’acord que porta la Comissió Permanent és el 

nomenament dels nou membres en el sector de representació institucional del Consell, 

atès que en el Ple de l’Ajuntament de data 14 de desembre de 2020, es va adoptar 

l’acord de nomenar als representants de la Corporació en les diferents entitats, 

institucions i organismes en els quals es requereix la seva presència, i justament un 

d’aquests òrgans és el Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional de 

Girona, per aquest motiu es proposa nomenar en representació de l’ens local a les 

persones següents: 
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Vicepresidents: Glòria Plana i Àdam Bertran 

- la senyora M. Àngels Planas, del grup Junts per Catalunya 

- la senyora Anabel Moya, del grup Esquerre Republicana de Catalunya 

- el senyor Pere Alberti, del grup Guanyem Girona 

- la senyora Miriam Pujola, del grup Ciutadans 

- el senyor Jordi Calvet, del grup Partit Socialista de Catalunya.  

Alcaldessa: agraeix la intervenció del regidor i procedeix a l’aprovació. 

Votació: en no haver-hi cap intervenció més, s’aprova aquesta proposta d’acord per 

unanimitat dels membres. 

 

2.1.2. Proposta d’acord per a l’aprovació de la Memòria 2020 

Alcaldessa: A continuació, es dona la paraula a la secretaria tècnica del Consell per a 

presentar els resultats de l’activitat realitzada pel Consell durant l’any 2020. 

Victoria Rodríguez: comenta de manera resumida els principals resultats que es 

recullen en el document de la Memòria que s’ha enviat a tots els membres del Consell. 

En relació als tres eixos d’actuació del Consell, s’han desenvolupat les següents 

accions, algunes d’elles s’explicaran amb detall en el punt referit al seguiment de les 

taules de treball per part dels seus corresponents presidents, però es destaquen de 

manera resumida les següents actuacions: 

Pel que fa a l’eix d’actuació de participació i projecció externa del Consell, recordem la 

presentació que vàrem realitzar en el Ple de l’any passat a l’INS Montilivi a càrrec d’en 

Fabian Mohedano, president de la recent Agència FPCAT, entorn el Document de Bases 

de l’Estratègia Catalana de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya (2020-

2030). Tanmateix des de la secretaria tècnica s’ha participat en un Grup de Treball i 

Recerca relacionat amb l’anàlisi de les Fires Locals de Formació i Ocupació de 

Catalunya, on s’aposta per un model de Fira on hi hagi més interconnexió entre centres 

o institucions educatives (instituts, universitats..) i el món empresarial, i per últim 

comentar també que hem assistit a dues reunions virtuals (a l’octubre i desembre) que 

ha convocat el Fòrum de Ciutats amb Consell de la FP on es proposa aprofundir en la 

implementació de l’FP Dual en el sector públic centrat en l’àmbit local.  

Pel que fa a l’eix d’actuació de la Formació, Orientació i FP Dual, recordem que aquesta 

taula de treball es va fusionar per motius de coincidència temàtica i s’ha centrat en 

l’elaboració de l’Informe de l’estat de l’oferta d’FP de la ciutat i reforçar el treball en xarxa 

entre els centres d’FP i els serveis municipals (SMO, Girona Emprèn) pel que fa 

iniciatives de cooperació entre professorat de FOL i tècnics de l’SMO pel que fa 

estratègies d’orientació laboral (preparar entrevistes, currículums..) i amb el prospector 

del SMO pel que fa a unificar les borses de treball i donar suport en la recerca 

d’empreses interessades en l’FP Dual. També cal destacar que es va editar la guia 

digital d’FP Integrada, on es va incrementar l’oferta de formació professional inicial, 

ocupacional i continua, de manera coordinada amb el municipi de Salt i que es va 

publicar al maig 2020. 
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Pel que fa a l’eix d’actuació d’Innovació, Emprenedoria i Mobilitat Internacional, aquesta 

taula de treball a continuat apostant per l’impuls de la Jornada d’Innovació i 

Emprenedoria de l’FP a la ciutat, malgrat durant la pandèmia no hem pogut organitzar 

la jornada al novembre 2020 estem treballant per realitzar-la ara al maig 2021 de manera 

virtual. Pel que fa al Premi d’Emprenedoria d’FP, s’ha treballat en la modificació de les 

bases i en l’aprovació d’una segona convocatòria, però val a dir, que no va tenir l’èxit de 

participació de projectes presentats pels centres, en aquest sentit, només varen 

presentar projectes l’Escola d’Hosteleria i Turisme de Girona i l’Escola Tècnica de 

Girona. Durant el confinament des del servei municipal Girona Emprèn es va iniciar 

l’experiència de les càpsules digitals d’innovació i emprenedoria. 

I aquestes serien una mica les actuacions que s’han dut a terme durant l’any 2020.  

En relació als espais i índex de participació, pel que fa al Ple del Consell, que és el que 

ens pertoca avui, l’índex de participació és del 38,3% (ha disminuït un 10% respecte el 

curs passat), pel que fa a la Comissió Permanent ha estat de quasi el 50%, la Taula de 

formació, orientació i FP Dual ha estat del 57,6%, on continua essent l’espai amb un 

percentatge més alt de participació de dones i la Taula d’innovació, emprenedoria i 

mobilitat internacional amb un 66,6% de participació (s’ha incrementat un 16%). 

Aquestes serien, doncs, les dades més rellevants a destacar en la memòria 2020, tenint 

present els inconvenients de la pandèmia i l’adaptació per continuar amb l’activitat del 

Consell que s’ha realitzat. 

Alcaldessa: Moltes gràcies Victoria, no sé si algú vol comentar alguna qüestió, sinó 

passaríem ara a la seva aprovació. 

Votació: En no haver-hi cap intervenció més, s’aprova per unanimitat dels membres la 

Memòria 2020. 

 

2.1.3. Proposta d’acord per a l’aprovació del Pla de Treball 2021 

Alcaldessa: dona la paraula al regidor Àdam Bertran perquè pugui presentar la proposta 

de treball de la Comissió Permanent i posteriorment als presidents de les altres taules 

perquè també puguin fer-ho. 

Àdam Bertran: comenta que en relació al Pla de Treball que es proposa per aquest 

2021 des de la Comissió Permanent es centraria en fomentar la participació dels 

membres i la projecció externa del Consell a través de la realització les accions 

següents:  

▪ 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. 
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▪ 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. 

 

Alcaldessa: agraeix al regidor, Àdam Bertran, la presentació i dona pas al president de 

la Taula de Formació i Orientació Professional i FP Dual, Ruben Pino. 

Ruben Pino: en la Taula de Formació i Orientació Professional i FP Dual, es plantegen 

també diferents aspectes a treballar: 

 Treball en xarxa dels serveis municipals; que com s’ha comentat s’ha treballat 

amb joventut, empresa, ocupació reforçant projectes que generen economia 

d’escola i és un aprofitament per a tots els alumnes. 

 Guia FP Integrada Girona i Salt 

 Mapa Planificació integrada dels estudis postobligatoris; que pogués dur-se a 

terme mig-llarg termini, després ja ho comentarem amb la presentació de 

l’informe, però saber que hi ha uns va i vens demogràfics que cal tenir present 

per veure on som i on volem ser per tenir una formació professional de qualitat i 

molt competitiva, en la que ja hi estem treballant. 

 Promoció d’espais FP-Empresa; en col·laboració amb l’àrea de promoció 

econòmica, consell comarcal, diputació a través d’espais sectors per difondre 

l’FP Dual, identificar necessitats formatives i nous perfils professionals, també 

participar en projectes de recerca (I+D) i cooperar ens espais, recursos i 

materials. 

 Col·laborar en l’impuls d’un Pla d’FP Dual en el secor públic; sobretot en 

l’ajuntament de Girona i fer-ho de manera gradual. Ara hi ha canvis importants a 

l’FP amb el nou model curricular de la dual i caldrà veure com i a més les 

administracions han de ser un exemple per les entitats i empreses del territori. 

Alcaldessa: Moltes gràcies Ruben per la presentació del pla de treball de la vostra taula, 

ara donem pas en Gonzalo Herrero president de la Taula d’Innovació i Emprenedoria. 

Gonzalo Herrero: Bé, bona tarda a tothom, jo seré molt breu, bàsicament comentar 

dues iniciatives que continuarem impulsant des d’aquesta taula: 

• III Premi d’Emprenedoria FP a la ciutat de Girona: es varen aprovar unes noves 

bases d’aquest premi i la publicació convocatòria de la 3a edició d’aquest premi 

s’aprovarà al mes de maig. El reconeixement dels guardonats de la 2a 

convocatòria es farà públic en el marc de la III Jornada d’Innovació i Emprenedoria, 

on es convidaran als guanyadors perquè exposin de forma visual molt breument 

el seu projecte. L’objectiu d’aquest premi recordem que era dotar a la ciutat de 

més representativitat en els premis de Catalunya, i casualment avui com a novetat 
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us informo que dues de les nostres alumnes de grau mitjà (cuina i pastisseria) han 

estat finalistes dels premis, amb la qual cosa, aquest any Girona estarà doblement 

representada en els premis de Catalunya, la mostra Impulsa, que se celebrarà l’11 

de maig. 

• III Jornada d’Innovació i Emprenedoria d’FP: hem realitzat diferents trobades per 

organitzar-la de manera virtual durant la segona quinzena del mes de maig 2021. 

La temàtica es centrarà en la digitalització de diferents sectors i tindrà una durada 

de 2h que permetrà connectar amb un volum més gran d’alumnes d’FP dels 

diferents cicles i centres educatius de la ciutat i de fora del municipi. L’acte 

(ponència motivadora i taules de diàleg) es realitzarà a l’Escola d’Hosteleria i 

Turisme, on es convidarà amb un aforament reduït al ponent, 6 ex-alumnes en les 

taula de diàleg, moderadora, guanyadors del premi i directors de centres. 

Comentar que a nivell d’emprenedoria tots els centres estan dins la Xarxa Innova, 

Emprèn, Impulsa, etc.. i al final els centres estem molt atapeïts, per això potser en un 

futur no molt llunyà caldria pensar en reprendre aquelles jornades formatives de 

Girona Emprèn que també eren molt útils. 

També informar-vos que l’1 d’abril vàrem organitzar aquí a l’EHTG el concurs 

CatSkills, són les olimpíades de la formació professional i alumnes de l’escola han 

guanyat aquest premi, amb la qual cosa, també passaran a la final i si després 

guanyéssin accedirien al WorldSkills. Per tant, estem molt i molt contents. 

Alcaldessa: Moltíssimes gràcies Gonzalo i enhorabona per aquestes bones notícies i 

la satisfacció i l’orgull que mostres. Aprofitant el benentès, seria bo que aquests 

projectes guardonats d’emprenedoria es poguessin compartir amb tots els membres del 

Consell a la pàgina web per exemple i contribuir així a fer-ne més difusió. 

Bé, doncs aquest seria el Pla de treball 2021 del Consell que ens han explicat els 

presidents de les tres taules. Per acabar, comentar que es proposaríem dins el pla de 

treball el calendari de reunions següents: desembre de 2021 es reunirà la Comissió 

Permanent i les Taules de Treball es reuniran bimensual. 

Si hi ha alguna pregunta o comentari a fer, sinó passaríem a la seva aprovació. 

Votació: En no haver-hi cap esmena, s’aprova per unanimitat dels membres el Pla de 

Treball 2021. 

 

2.2. TAULA DE FORMACIÓ, ORIENTACIÓ I FP DUAL 

 

2.2.1. Proposta d’acord Informe de l’estat de l’oferta dels ensenyaments 
professionals a la ciutat de Girona. Propostes de millora 2020. 

 
Alcaldessa: dona la paraula al president d’aquesta taula perquè comenti la proposta. 

Ruben Pino: Aquesta taula de treball presenta un informe sobre l’estat de l’FP a la ciutat 

que integra aspectes relatius a la planificació de l’oferta, a la inclusió de l’FP, a la 

prevenció de l’abandonament de cicles formatius, sobretot de grau mitjà, al treball en 



9 
 

xarxa de les administracions i agents socioeducatius i a l’impuls de l’FP Dual al sector 

públic. 

1. Recolzar les sol·licituds presentades per diferents centres educatius de la ciutat 

a SSTT d’Educació, en relació a la demanda d’impartir el proper curs 2021-22 

modalitat de cicles 3x2. 

2. Instar a l’Ajuntament de Girona i a SSTT d’Educació que s’iniciï la creació d’un 

Mapa de planificació integrada dels estudis postobligatoris i la formació ocupacional 

a la ciutat amb visió prospectiva a mig i llarg termini (5 o 8 anys) que integri: 

 L’evolució de la demanda de la formació professional inicial i ocupacional a la 
ciutat. 

 El disseny d’una oferta flexible, diversificada i inclusiva: que integri diferents 
especialitats d’IFE i PFI d’acord amb les especialitats que imparteixen els 
centres d’FP de referència de cada família professional. 

 Una oferta vinculada a les necessitats formatives del sectors econòmics de 
Girona i de l’àrea d’influència, on participin les organitzacions empresarials i 
el SOC en la seva planificació. 

 La redistribució de les famílies professionals que s’imparteixen en els diferents 
centres educatius de la ciutat, evitant duplicitats, i reforçant la idea de Centres 
de referència per a les empreses del sector. 

 
3. Demanar que l’Ajuntament valori estudiar nous equipaments a la ciutat, com és 

l’edifici públic situat al c/de l’Església de St. Miquel (davant el camp de futbol Torres 

de Palau) on es podria crear un nou Centre de Formació Integral, on oferir de manera 

integrada formació professional inicial, ocupacional i continua, vinculada a sectors 

econòmics estratègics a les comarques de Girona (indústria digital, logística i 

distribució, etc.). 

4. Continuar incrementant l’oferta de noves especialitat de PFI (Programes de 

Formació i Inserció) a la ciutat de Girona, d’acord amb la demanda del mercat laboral 

i que s’imparteixin en els centres de referència on s’imparteix la família professional, 

facilitant així la coordinació amb l’equip docent. L’increment els darrers anys de 

l’oferta de PFI per part de l’Ajuntament ha garantit la continuïtat formativa de molt 

joves a la ciutat, permetent obtenir el graduat escolar i una oportunitat d’inserció 

laboral. 

5. Continuar complementant els continguts curriculars de l’FP inicial amb la 

formació professional ocupacional i continua en els mateixos centres d’FP (cursos 

d’especialització de tercer nivell), per tal de donar resposta a les necessitats de les 

empreses i poder adaptar-se més fàcilment a les seves demandes del mercat de 

treball. 

En aquest sentit, una novetat serà que a partir del maig s’impartirà a l’INS Montilivi 

un certificat de professionalitat. Aquest és un avenç en la integració dels subsistemes 

de FP. També s’han començat aquests cursos d’especialització, que són com els 

Màsters de l’FP, per exemple el de Ciberseguretat. 

6. Instar al Departament d’Educació, a crear un Pla de millorar de les instal·lacions 

dels centres públics d’FP i establir la corresponent dotació dels recursos materials 

d’acord amb les necessitats actuals i futures dels cicles formatius que imparteixen els 
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centres, promovent la coresponsabilitat de les administracions i canals de 

col·laboració amb les empreses del sector.  

7. Demanar a l’Ajuntament que iniciï la creació d’un Pla d’implementació d’FP Dual 

a la corporació, així com motivar la seva creació en d’altres institucions públiques 

com és la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Gironès, a través de la 

identificació de perfils professionals corresponents a les diferents àrees de l’ens per 

implementar-la de manera gradual a partir del curs vinent 2021-22. 

Aquest és el gran repte que esperem aconseguir-ho el proper any. 

8. Estimular la participació dels centres de formació professional de la ciutat en 

programes europeus, que promoguin l’excel·lència del centre i la seva projecció 

internacional, pol d’atracció per a les empreses del sector i alhora promoció del teixit 

empresarial de la ciutat. Així, com també la participació dels centres d’FP en projectes 

d’I+D amb la universitat i el sector empresarial en la seva projecció internacional. 

Bé, després seria traslladar aquest acord a diverses institucions. 

Aprofito que estic intervenint per felicitar en Gonzalo i a l’Escolta d’Hosteleria i Turisme 

pels guardons aconseguits en els darrers premis i voldria afegir que l’INS Montilivi també 

ha obtingut la medalla d’or en l’especialitat de Química, el cicle formatiu de Laboratori, 

Anàlisi i Control de Qualitat i comentar-vos que estem preparant la part d’un nou cicle 

de Preparació Farmacèutica, Biotecnològica i Productes afins, que té a veure amb la 

indústria farmacèutica que aniran a treballar a HIPRA i que la propera setmana l’INS 

Montilivi serà la seu territorial de l’organització dels Premis Impulsa FP. Això demostra 

l’interès dels centres i del professorat per implicar-se en l’FP, en els premis i exportar 

també la ciutat a d’altres punts territorials del país. 

Alcaldessa: moltes gràcies Ruben i moltíssimes felicitacions també, efectivament això 

és així i tens molta raó de la feina d’exportació de “Girona”, en la qualitat de projectes 

que desenvolupeu ens omple d’orgull. Enhorabona Ruben pels èxits que esteu tenint. 

Pere Albertí: comenta que en la reunió del maig d’elaboració inicial de la proposta 

d’acord hi havia 11 punts i després del debat que vàrem generar i fetes les modificacions, 

veig que s’ha reduït a 8 punts i em sobta perquè, malgrat si que es parla en la part 

expositiva, hi havia un punt relacionat molt directament amb totes les dificultats que heu 

patit els centres en relació al sistema híbrid d’ensenyament i com ha afectat la pandèmia 

que a constat i fet visible la bretxa digital que ha fet que molts alumnes perdin la plaça 

escolar. En aquest sentit, tenint present, que aquest acords es trameten al Departament 

d’Educació val la pena comentar-ho per la feina que queda pendent, i que 

afortunadament no es repetirà la magnitud de la tragèdia, però cal remarcar-ho perquè 

saben a qui lamentablement afecta i cal vetllar perquè no es torni a produir. 

Ruben Pino: efectivament això que comentes ho hem recollit en la part expositiva i 

queda constància en certa manera, a continuació ho llegeixo, perquè queda inclòs en la 

proposta d’acord que es presenta a les diferents instància. 

Pere Albertí: sí, Ruben, d’acord, però el que trametem al Departament són les vuit 

propostes d’acord i aquesta no s’inclou dins, sinó únicament en la part expositiva. 
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Alcaldessa: sí, Pere, això efectivament va enganxar a tothom molt malament i es va 

reaccionar amb la màxima diligència possible i entenc que la Taula ho deixa palès a la 

part expositiva i potser no cal una proposta concreta respecte això. 

Pere Albertí: d’acord, no era conscient de que s’aprovés això d’aquesta manera a la 

taula, però en qualsevol cas, entenc que queda així recollit i ja està. 

Alcaldessa: malgrat aquest tema es reculli només en la part expositiva, no vol dir que 

en futures propostes, si es vol fer esment a alguna acció concreta en relació a aquest 

tema que es pugui fer, és a dir això no tanca ni obra res, simplement s’exposa la situació 

anòmala en la que s’ha trobat l’FP i altres ensenyaments en definitiva. 

Gonzalo Herrero: bé, jo només comentar en Pere, que això amb el Pla Digital del Dept. 

d’Educació, s’ha dotat de portàtils i mifi a tots els CFGM, ara la dificultat serà més aviat 

com gestionar tot aquest material. Tota aquesta dotació va arribar tard i mal distribuït, 

però em consta que està arribant justament per reduir aquesta bretxa i garantir la seva 

connectivitat. El que hem avançat tecnològicament ha estat increïble, motivat per la 

necessitat més pura i dura, però clar hem hagut d’espavil·lar. Cal pensar que aquests 

nous entorns d’aprenentatge digital aniran a més, actualment el 70% estem fent servir 

el google classroom i el moodle i inclús per reforçar les presencials. En tot cas, instar al 

Departament perquè continuï amb aquest Pla de digitalització. 

Pere Albertí: gràcies Gonzalo, ho has reflectit ara tu més bé que jo. 

Votació: En no haver-hi cap intervenció més, s’aprova per unanimitat dels membres 

aquest Informe. 

 

3. Informacions del Fòrum de Ciutats amb Consell de la Formació 

Professional 

Alcaldessa: cedeix la paraula a la regidora Glòria Plana perquè informi de l’activitat del 

Fòrum. 

Glòria Plana: recorda que aquest el Fòrum és un espai de treball en xarxa 

intermunicipal d’abast de tot el territori de Catalunya: Barcelona, Terrassa, Granollers, 

l’Hospitalet de Llobregat, Sabadell, Mataró, El Prat de Llobregat, Rubí, Lleida, 

Tarragona. 

S’ha realitzat una reunió al mes de desembre per conèixer les diferents iniciatives que 

es varen endegar durant el confinament amb els centres d’FP en les diferents ciutats i 

es va convida als membres a assistir a una jornada de treball d’anàlisi de les Fires Locals 

d’ocupació per tal d’enfocar l’edició de noves fires locals d’acord amb el nou model de 

Fires que promou l’Agència FPCAT on cal integrar la informació dels diferents cicles 

formatius amb la participació del sector empresarial.  

També s’ha acordat realitzar una trobada al mes de maig-juny per tractar la temàtica de 

la implementació de l’FP Dual en el sector públic, en les corporacions locals 

(ajuntaments, diputacions...), atès que molts municipis han iniciat aquesta iniciativa i es 

va convidar als membres a assistir a una Jornada “El rol dels municipis en l’impuls de 
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l’FP Dual” organitzada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Fundació BCNFP, on 

hem pogut conèixer diferents experiències i bones pràctiques d’implementació de l’FP 

Dual en els ajuntaments. 

En aquest sentit i coincidint amb la proposta de recomanació del Consell, l’Ajuntament 

treballarà amb la idea de poder implementar la FP Dual a l’Ajuntament. 

Tanmateix aprofitem per comentar-vos que la ciutat té interès en potenciar la formació 

professional, com a estratègia de millora de la qualificació professional de les persones 

i, som conscients, que és clau en el desenvolupament econòmic del territori. Per aquest 

motiu, recentment també des del Consell Comarcal del Gironès en el marc del Pla de 

reactivació econòmica del territori s’ha creat una taula de treball de FP Dual d’àmbit 

comarcal. 

Alcaldessa: agraeix la intervenció de la regidora Glòria Plana i passa a tractar el punt 

següent. 

 

4. Informació diversa 

Alcaldessa: cedeix la paraula a la directora de l’SMO, Eva Fortià, perquè informi 

d’algunes novetats. 

Eva Fortià: bona tarda a tothom, bàsicament informar que pel que fa a l’oferta de PFI, 

aquesta s’ha incrementat notablement, recentment ens han aprovat l’especialització de 

Fabricació Mecànica, pel curs 2021-22 amb 16 alumnes, tenint  present que aquest curs 

hem introduït el d’Auxiliar de Construcció, així que pràcticament hem doblat l’oferta els 

darrers dos cursos.  

També comenta el recurs educatiu “Tallers d’orientació laboral als centres d’FP”, ha 

estat un èxit, s’han realitzat 37 xerrades a instituts de la ciutat, sobre recerca de feina i 

xarxes socials, competències professionals, coneixement del mercat de treball. 

Constat que també hi ha molta demanda de l’oferta de formació professionalitzadora per 

a la requalificació professional per inserir-se en el mercat de treball De la mateixa 

manera i per poder treballar aspectes relacionats amb la bretxa digital, impulsem 

diferents cursos de formació en competències digitals bàsiques i avançades que 

permetrà formar al voltant de 160 persones aturades. 

I finament comentar que continuem amb el Programa SMObilitzat que integra una 

programació virtual trimestral de 15 activitats. 

Alcaldessa: molt bé, moltes gràcies per totes aquests activitats que s’estan 

desenvolupant des de l’SMO i dona la paraula al regidor Àdam Bertran perquè comenti 

algunes informacions. 

Àdam Bertran: informa que les dates de l’Expojove 2021 són del 20 al 30 d’abril i tindrà 

un format virtual. També recorda que s’inicien les jornades de portes obertes als centres 

per donar a conèixer els diferents cicles formatius a la ciutat, atès que la preinscripció 

dels estudis postobligatoris començarà el 10 de maig. 
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Alcaldessa: moltes gràcies Àdam, ara doncs obrim el torn obert de paraules 

 

5. Torn obert de paraules 

Pere Albertí: només fer notar que l’acta que abans hem aprovat és molt extensa i que 

hi ha alguna expressió que caldria rectificar de les intervencions realitzades per algunes 

persones que varen fer. 

Victoria Rodríguez: gràcies Pere, no pateixis, la persona que ha fet la transcripció ja 

m’ho ha fet notar i en aquest sentit revisarem l’acta el més aviat possible. 

Pere Cornellà: es disculpa perquè s’ha incorporat amb retard i agraeix la invitació a la 

sessió plenària del Consell, tot destacant que la FP és molt i molt important a nivell de 

Girona, és la clau de la recuperació econòmica en aquest moment. Em sap greu, haver 

arribar tard a la presentació del projecte que ha fet la Mireia de com apropar el món 

empresarial a l’escola, perquè es visualitzi que la FP és clau i que a Girona tenim 

oportunitats i les estem aprofitant. 

Alcaldessa: moltes gràcies Pere per aquest comentaris que animen a continuar 

treballant en aquesta línia i a fer-ho de forma col·laborativa entre tots. 

Aprofito abans de tancar, que en Ruben ha facilitat l’enllaç d’una revista que han editat 

dirigida a les empreses per a la seva formació dual. També hi ha un enllaç de l’Expojove, 

i per tant, Victoria si es pot recollir aquesta informació i fer-la arribar per correu a tots els 

membres. Queda, doncs, també pendent el recull d’aquests projectes premiats del 

centre, perquè els membres del Consell els coneguin. 

Bé, per part meva comentar que m’ha agradat molt sentir l’experiència de la FOEG i el 

sentiment de satisfacció i d’orgull dels dos directors dels seus propis centres i de la feina 

que s’està fent, i us ho agraeixo moltíssim. 

S’acomiada als membres desitjant bona tarda a tothom. 

 

En no haver-hi més temes a tractar, a les 6 de la tarda, l’alcaldessa Marta Madrenas i 

Mir aixeca la sessió sota la seva Presidència i s’estén la present acta de la qual la 

secretària delegada en dóna fe. 

 

 
LA PRESIDENTA,     LA SECRETÀRIA 

       p.d. La funcionària Rosa Soler 

 

 

 

DILIGÈNCIA.-  
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Certifico, 

 

LA SECRETÀRIA 


