
Sessió plenària

21 d’abril de 2021



16h 1a part: Presentació del Projecte “Fent  
empresa des de l’Escola”, a càrrec de la 
Sra. Mireia Santamaria, gerent de la FOEG.

16.15h  2a part: Sessió plenària del Consell 
Municipal de la Formació Professional i 
Ocupacional de Girona



ORDRE DEL DIA:

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

2. Taules de treball i 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

2.2.Taula de Formació i Orientació Professionals 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



2.1. Comissió Permanent:

2.1.1. Proposta d’acord de nomenaments de nous membres en el sector de representació 
institucional

o Vicepresidència: Àdam Bertran i Glòria Plana

o En representació de l’Ajuntament:
- Representant del grup municipal JXCAT-JUNTS: Sra. M. Àngels Planas
- Representant del grup municipal ERC: Sr. Àdam Bertran
- Representant del grup municipal Guanyem Girona: Sr. Pere Albertí
- Representant del grup municipal C’s: Sr. Daniel Pamplona
- Representant del grup municipal PSC: Sr. Jordi Calvet



Memòria 2020

Participació membres i 
Projecció Externa Consell

Presentació documents:
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.

Assistència a Jornades:
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.

Fòrum de Ciutats amb Consell FP: 
l’FP Dual al sector públic

Formació i Orientació 
Professional i FP Dual

“Guia FP Integrada a la 
ciutat de Girona” (digital, 

intermunicipal, oferta 
integrada FP inicial, 

ocupacional i continua)

Informe de l’estat de l’oferta 
dels ensenyaments 

professionals a la ciutat de 
Girona i propostes de 

millora

Treball en xarxa: SMO-
Centres d’FP (entrevistes a 

l’aula, unificació borsa de 
treball, col·laboració 
prospecció FP Dual)

Innovació, Emprenedoria i 
Mobilitat 

II Premi Emprenedoria d’FP 
Girona

Innovació i Emprenedoria als 
centres:” Càpsules digitals”



Espais de participació Índex de participació

Ple del Consell 38,33% (52,17% D i 47,82%H)

Comissió Permanent 48,14% (53,84% D i 46,15% H)

Taula de Formació i Orientació
Professional i FP Dual

57,69% (73,33% D i 26,66% H)

Taula d’Innovació, Emprenedoria i 
mobilitat internacional

66,66% (25% D i 75% H)



Pla de Treball 2021

• Seguiment dels acords i Web Consell (butlletí electrònic)
• Participació en el Fòrum de Ciutats amb Consell FP
• Vinculació amb el Consell Català d’FP i l’Agència FP Cat
• Promoció Jornades i Bones pràctiques
• Alineació amb els ODS 2030

Comissió Permanent
Participació membres i 

Projecció Externa del Consell

Calendari reunions
Comissió Permanent: abril i desembre 2021

Taules de Treball: 1 bimensual

• Treball en xarxa serveis municipals
• Guia FP Integrada Girona i Salt
• Mapa Planificació integrada dels estudis postobligatoris
• Promoció d’espais FP-Empresa
• Col·laborar en l’impuls d’un Pla d’FP Dual en el secor 

públic

OFERTA FPO-EMPRESA, 
ORIENTACIÓ I FP DUAL

• III Premi d’Emprenedoria d’FP
• III Jornades d’Emprenedoria i Innovació d’FP

INNOVACIÓ, 
EMPRENEDORIA I 
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“Recomanacions entorn els ensenyaments professionals a la 
ciutat de Girona: propostes de millora 2021”

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, etc..

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

 L’evolució de la demanda d’aquests estudis 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 dels centres d’FP de referència.
 Una oferta vinculada a les necessitats formatives del sectors econòmics de Girona i de l’àrea 
d’influència, on participin les organitzacions empresarials en la planificació sobretot dels estudis d’FP 
Dual.
 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 Integrat, 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.

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).

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 
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.

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.



Fòrum de Ciutats amb Consell FP

• 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. 

• EIX DE TREBALL L’FP DUAL AL SECTOR PÚBLIC:
implementació de l’FP Dual 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 l’FP Dual” organitzada per l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i la Fundació BCNFP, atès que tractava d’experiències i 
bones pràctiques d’implementació de l’FP Dual en els ajuntaments.

Propers Eixos de Treball:
- FP DUAL I GÈNERE



www.girona.cat

4.Informació diversa 

5.Torn obert de paraules

Moltes gràcies,
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