
Sessió plenària

Consell Municipal de la Formació Professional 
i Ocupacional de Girona

19 de maig de 2022



Ordre del dia

1a part: Ponència inicial a càrrec del Sr. Fabian Mohedano sobre les novetats i
actuacions previstes per part de l’Agència FPCAT

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



Novetats i actuacions previstes per part de 
l’Agència FPCAT

A càrrec del Sr. Fabian Mohedano 
(president executiu de l’Agència de Formació i Qualificació 
Professionals de Catalunya) 

Ponència inicial



Sessió plenària

Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta de la sessió plenària del Consell amb data 21 d'abril de 2021

2. Propostes d'acord:

2.1. Comissió Permanent
- Proposta d’acord de nomenaments de nous membres en diferents sectors de representació del Consell
- Proposta d’acord d’aprovació de la Memòria 2021
- Proposta d’acord d’aprovació del Pla de Treball 2022

2.2. Taula de Formació i Orientació Professional i FP Dual
- Proposta d'acord sobre el canvi de procediment i condicions d'accés als estudis de formació professional de
grau mitjà pel curs 2022-23

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



1. Aprovació de l’acta de la sessió plenària del Consell amb data
21 d'abril de 2021

2. Propostes d'acord



2.1. Comissió Permanent

• Proposta d’acord de nomenaments de nous membres en diferents sectors de representació 
del Consell

• Proposta d’acord d’aprovació de la Memòria 2021

• Proposta d’acord d’aprovació del Pla de Treball 2022



Memòria 2021

• Participació com a membres al Fòrum de Ciutats amb Consell de Formació Professional

• Reedició de la Guia FP Integrada curs 2021-22, en format digital, incorporant tota l’oferta de formació
professional inicial, ocupacional i continua de la ciutat de Girona i Salt

• 3a Edició del Premi d’Emprenedoria de l’FP a la ciutat i 3a edició de la Jornada d’Innovació i
Emprenedoria de la FP

• Aprovació acord sobre l'Informe de l’estat de l’oferta dels ensenyaments professionals a la ciutat de
Girona i propostes de millora 2020



Pla de Treball 2022

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

• Mantenir actualitzada la pàgina web del Consell i desenvolupar altres eines de comunicació
• Participar a les activitats del Fòrum de Ciutats amb Consell de Formació Professional
• Impulsar propostes en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

• 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 entre diferents agents
• Reformular la Guia FP Integrada Girona i Salt
• Impulsar accions de comunicació per donar a conèixer de manera atractiva estudis de formació professional i

ocupacional

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

• 4a. Convocatòria del Premi d’Emprenedoria d’FP a la ciutat de Girona
• 4a 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)



2.2. Taula de Formació i Orientació Professional i FP Dual

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



3. Informació diversa sobre l'activitat del Consell

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

- Taula de Formació i Orientació Professional i 
FP Dual

Informacions de l'activitat de la taula

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

Informacions de l'activitat de la taula



5. Torn obert de paraules

Moltes gràcies!


