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1.- INTRODUCCIÓ

El  Consell  de  la  Formació  Professional  de  Rubí  es  constitueix  com  un  òrgan  de

participació sectorial de caràcter consultiu promogut pel Consistori de la ciutat a finals

del 2012.

Durant els anys 2013 i 2014 el Consell de la Formació Professional de Rubí va estar

operatiu, però a partir de l’any 2015 va romandre inactiu per diferents motius.

L’any 2017 es reactiva el Consell de la Formació Professional de Rubí, encapçalat per

RUBÍ FORMA. Es reprèn  la feina i els acords presos en els diferents grups de treball. 

Aquest Consell és un òrgan consultiu i participatiu i una plataforma estable de treball,

en què han de poder  participar  tots els  agents educatius,  socials i  econòmics que

operen a la ciutat, així com les organitzacions empresarials i les entitats públiques i

privades de tot l’àmbit de la formació professional integrada (inicial i per a l’ocupació);

amb la finalitat d’impulsar la formació professional com a marc d’innovació en la millora

de la qualitat educativa i en la generació d’ocupació.

El Consell  de la Formació Professional es crea amb la voluntat  de complir  amb el

objectius següents:

 Aconseguir  una planificació coherent a la ciutat de tota l’oferta formativa de

formació professional —inicial, ocupacional i contínua— i Programa formació i

inserció  (PFI),  així  com de qualsevol  altre programa d’orientació  i ocupació

dirigit a la ciutadania.

 Treballar per aconseguir la col·laboració del món empresarial a l’hora de definir

l’oferta  formativa  i  la  realització  de  pràctiques  formatives  en  les  diferents

empreses de la ciutat.

 Crear l’observatori de la formació, com a eina imprescindible per a una bona

planificació.

 Desenvolupar programes de transició escola-treball per assegurar una resposta

als joves i prevenir l’abandonament escolar.
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Les funcions del Consell de la Formació Professional de Rubí són les següents:

 Formular  propostes  a  les  administracions  competents  pel  disseny  i  la

planificació de la formació professional integrada a la ciutat, i adaptar-la a les

noves necessitats i competències.

 Col·laborar amb l’administració corresponent en el disseny i la planificació del

mapa escolar.

 Promocionar, potenciar i fer més atractiva la formació professional per tal de

millorar l’ocupabilitat de les persones i les empreses.

 Elaborar propostes sobre programes d'iniciació professional que responguin a

necessitats d'inserció laboral de l'alumnat que surt del sistema educatiu sense

la titulació de graduat en ensenyament secundari.

 Promoure  la  col·laboració  de  les  empreses  especialment  pel  que  fa  a  la

formació en centres de treball, impulsant projectes per a la transició escola -

treball.

 Treballar en la integració dels tres subsistemes de la formació professional a la

ciutat (inicial, ocupacional i contínua).

 Elaborar el disseny del catàleg de formació complet i actualitzat i fer-ne difusió.

 Fer qualsevol altra funció relacionada amb la formació professional que sigui

coherent amb la naturalesa i els objectius propis d'aquest Consell.

 Fer tot allò que preveu el Reglament de participació.

En aquest  document  es  pretén recollir  i  descriure  tota  la  feina desenvolupada pel

Consell de la Formació Professional de Rubí des de la reactivació.  

Es  descriuen  totes  les  tasques  realitzades,  així  com  el  nivell  d’assoliment  dels

objectius plantejats, fins al moment, en el Pla de Treball 2017 - 2019.
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2.- PLA DE TREBALL DEL CONSELL DE L’FP DE RUBÍ  
2017 – 2019

2.1.- DESCRIPCIÓ DEL PLA DE TREBALL DEL CONSELL DE L’FP
DE RUBÍ 2017 - 2019

El Pla de treball del Consell de l’FP de Rubí, planificat pels anys 2017, 2018 i 2019, 

s’estructura amb tres línies de treball, que es descriuen a continuació:

A) Adequació, foment i millora de la Formació Professional (FP)

B) Transició Escola - Treball

C) La formació al llarg de la vida

A) Adequació, foment i millora de la Formació Professional

Observatori de la Formació Professional

 Crear  el  mapa  de  la  formació  professional  de  Rubí  (  inicial,  ocupacional  i

contínua).

 Planificar  la  formació  professional  en  funció  de  les  necessitats  del  teixit

productiu i de les empreses del municipi.

Promoció i difusió de la Formació Professional

 Organitzar la Jornada de la Formació Professional anualment.

 Crear la guia- catàleg de la Formació Professional de Rubí.

 Establir  una  coordinació  estreta  entre  tots  els  interlocutors  de  la  formació

professional (inicial, ocupacional i contínua).
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La Formació Professional dual

 Promocionar la formació professional dual als centres educatius del municipi.

 Proposar  a  l’Institut  Català  de  les  Qualificacions  Professionals  (ICQP)  una

especialitat de certificat de professionalitat amb FP dual.

 Establir una xarxa amb tots els interlocutors de la formació professional dual.

Coordinació i seguiment de la formació professional ocupacional que es desenvolupa 

al municipi

 Establir canals de coordinació amb els referents de la formació ocupacional per

tal de poder planificar l’oferta formativa en funció del teixit productiu.

 Proposar a l’ICQP l’homologació d’un nou certificat de professionalitat de nivell

II d’agent energètic, emmarcat amb el projecte d’Innovadors.

La formació en centres de treball

 Promoure  l’estada  de  pràctiques  en  empreses  dels  joves  i  dels  adults  del

municipi.

 Establir una coordinació entre tots els centres educatius  que fan estades de

pràctiques en empreses.

B) Transició Escola - Treball

Creació d’una taula de treball transversal: RUBÍ FORMA, Educació, equips 

d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP), Serveis Socials i Joventut

 Analitzar  la  situació  de  fracàs  i  abandonament  escolar  de  l’alumnat  del

municipi.

 Fomentar la formació i la inserció dels joves.

 Impulsar accions que ajudin a reduir el fracàs escolar al municipi.

 Impulsar i desenvolupar accions que ajudin a reduir l’abandonament escolar.

 Actuar com a coordinadors de les accions que s’executen per a joves: Xarxa

d’Impulsors de Garantia Juvenil, Joves per a l’Ocupació, Fem Ocupació...



CONSELL DE L’FP DE RUBÍ MEMÒRIA 2017-2018 PÀG. 7

Orientació de l’alumnat

 Establir  una coordinació amb tots els agents que fan orientació: orientadors

dels centres, Servei d’Orientació de RUBÍ FORMA, EAP...

Programa de Formació i Inserció (PFI)

 Ampliar l’oferta dels PFI 

C) La formació al llarg de la vida

Formació contínua

 Establir convenis de col·laboració amb diferents partners per impartir accions

de formació contínua al municipi.

 Establir convenis de col·laboració amb els diferents agents socials i entitats del

municipi.

 Facilitar, coordinar i gestionar la formació contínua específica a les empreses

del teixit empresarial del municipi que ho sol·licitin.

Pla d’acreditació i qualificació de professionalitat

 Promoure  l’acreditació  i  qualificació  professional  al  llarg  de  la  vida  dels

ciutadans del municipi.
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2.2.- SEGUIMENT DEL PLA DE TREBALL DEL CONSELL DE L’FP 
DE RUBÍ 2017 - 2019

En aquest punt, es descriu el nivell de desenvolupament de cadascun dels objectius 

plantejats en les tres línies de treball del Pla de Treball del Consell de l’FP, fruit de la 

feina realitzada al llarg d’aquest any  per part del Consell de l’FP de Rubí.

La metodologia de treball per aconseguir els objectius del Pla de treball té dues línies 

diferenciades:

 Tasques desenvolupades de forma específica pel Consell de l’FP de Rubí.

 Propostes i acords presos en les  taules de treball i les comissions que s’han

creat i  que es descriuen en el punt següent.

A tall d’introducció, en el quadre de la pàgina següent, es resumeix la feina 

desenvolupada.
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PLA DE TREBALL DEL CONSELL DE L’FP 2017-2019

Objectius Accions

Línia 1:

Adequació, foment i
millora de l’FP

Observatori de l’FP Estudi Fundació BCN FP

Promoció i difusió de l’FP

Visita centres educatius

III Jornada FP

IV Jornada FP

Tríptic oferta FP integrada

L’FP dual

Assistència jornades, seminaris,...

Reunions Fundació Bertelsmann

Creació Comissió FP dual

Projecte innovadors: proposta CP dual

Xerrada Fundació Bertelsmann: IV
Jornada FP

Coordinació FP ocupacional

Difusió oferta FP

Conveni ICQP

Proposta Nou CP

L’FP en centres de treball

Línia 2:

Transició escola -
treball

Taula de treball transversal
Guia agents que intervenen amb joves

Document derivació de joves

Orientació

Recull programes, recursos, accions
d’orientació

Reunions amb EAP i orientadors

PFI PFI Auxiliar d’hoteleria: Cuina i catering

Línia 3:

La formació al llarg
de la vida

Formació contínua Conveni CECOT

Pla d’acreditació i
qualificació professional

Altres
Participació activa del

Consell de l’FP en:

Creació i dinamització taules de treball

Mesa Formació pel Treball

Taula Competitivitat Industrial (TCIR)

Fòrum de les ciutats amb Consell FP

Workshop Centre d’Excel·lència



CONSELL DE L’FP DE RUBÍ MEMÒRIA 2017-2018 PÀG. 10

Línia 1:  Adequació, foment i millora de la Formació Professional

Observatori de la Formació Professional

En aquest punt, hi ha establerts els següents objectius:

 Crear  el  mapa  de  la  formació  professional  de  Rubí  (  inicial,  ocupacional  i

contínua).

 Planificar  la  formació  professional  en  funció  de  les  necessitats  del  teixit

productiu i de les empreses del municipi.

Per tal de poder assolir aquests objectius, es va encomanar un estudi a la Fundació 

BCN Formació Professional amb una doble finalitat:

D’una banda, elaborar una anàlisi quantitativa de l’oferta formativa d’FP tant inicial com

per a l’ocupació; i de l’altra, identificar i detectar les necessitats formatives i els perfils 

professionals més demandats pel teixit productiu del municipi de Rubí, a partir de 

l’anàlisi qualitativa.

La devolució de l’estudi està prevista per finals del mes de maig de 2018. En el proper 

Ple del Consell de l’FP de Rubí es realitzarà una presentació.

A partir del resultat de l’anàlisi  qualitatiu de l’estudi, tindrem la informació necessària 

per poder saber quina seria la planificació adequada en referència a la formació 

professional.

Des del Consell de l’FP s’ha fet el seguiment d’aquest estudi. Realitzant reunions amb 

la Fundació BCN Formació Professional, proporcionant els agents per realitzar els 

focus group i les entrevistes, facilitant dades de les formacions que s’imparteixen al 

municipi,...
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El calendari de les accions amb la Fundació BCN Formació Professional ha estat el 

següent:

2017-2018

18/05/2017 Reunió Fundació BCN FP Sol·licitud estudi mapa FP

30/10/2017 Reunió Fundació BCN FP Seguiment estudi

20/02/2018 Taules rodones Fundació BCN FP Proposta agents assistents

Promoció i difusió de la Formació Professional

En aquest punt, hi ha establerts aquests objectius:

 Organitzar la Jornada de la Formació Professional anualment.

 Crear la guia - catàleg de la Formació Professional de Rubí.

 Establir  una  coordinació  estreta  entre  tots  els  interlocutors  de  la  formació

professional (inicial, ocupacional i contínua).

La feina realitzada fins al moment en referència a aquests objectius és la següent:

 S’han organitzat dues jornades de la Formació Professional (III  i IV Jornada

sobre l’FP). En un punt posterior de la memòria, desenvolupem aquestes dues

accions.

 Fruit de les taules de treball i de les visites als centres educatius, s’ha establert

una línia de comunicació i coordinació amb tots els interlocutors de la formació

professional integrada. 

 S’ha informat a totes les taules de treball de  l’oferta de formació professional

integrada que existeix al municipi. Enviant també per mail la informació a tots

els agents.

 S’ha editat un tríptic on queda recollida tota l’oferta de Formació Professional

Integrada de Rubí. Aquest document es va presentar a la IV Jornada sobre l’FP

de Rubí i s’ha fet difusió per tota la ciutat (Centres educatius, dependències de

l’Ajuntament,  centres de llengües,  centres  esportius,  la  CECOT,  Cambra de

Comerç i Indústria de Terrassa,...
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La Formació Professional dual

En aquest punt, hi ha establerts aquests objectius:

 Promocionar la formació professional dual als centres educatius del municipi.

 Proposar  a  l’Institut  Català  de  les  Qualificacions  Professionals  (ICQP)  una

especialitat de certificat de professionalitat amb FP dual.

 Establir una xarxa amb tots els interlocutors de la formació professional dual.

I la feina realitzada fins al moment:

Emmarcat dins el Projecte innovadors , liderat per una tècnica de l’Oficina de Formació

de RUBÍ FORMA, al final del projecte, i fruit de la feina de tot el projecte: un focus

group amb empresaris de Rubí, es va realitzar una enquesta a 116 empreses (80.5%

del sector industrial, 19.5% sector serveis),... 

Es  va  arribar  a  la  conclusió,  que  la  proposta  de  certificat  de  professionalitat  en

modalitat dual que es podria realitzar al municipi de Rubí és: FMEH0109 Mecanització

per arrencament de ferritja, 

Els resultats del  treball de camp mostra que és el perfil amb més dificultats de cobrir

per les empreses de Rubí, i tant les persones representants de les empreses que van

assistir al focus group i la Borsa de Treball de l’Ajuntament, així ho van corroborar.

Aquesta proposta va quedar recollida en l’informe final del Projecte Innovadors: “La

formació professional i el desenvolupament econòmic”, presentat al Servei d’Ocupació

de Catalunya, entitat subvencionadora del projecte.

En aquesta mateixa enquesta, esmentada anteriorment, es varen incloure algunes 

preguntes relacionades amb l’FP DUAL, i el resultat va ser el següent:

 El 62.8% de les empreses coneixen l’FP Dual. D’aquestes, el 56.6% considera

que pot aportar beneficis a la seva empresa, enfront al 34.2% que considera

que l’FP Dual no aportarà cap benefici.

 Del  62.8%  de  les  empreses  que  coneixen  l’FP  Dual,  el  50%  estarien

interessades en acceptar aprenents a la seva empresa.
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 Del total d’empreses que coneixen l’FP Dual (62.8%), el 67,7% considera que

els seus treballadors estarien motivats i  capacitats per realitzar la funció de

tutorització dels aprenents.

 La resta d’empreses (32.3%) consideren que no podrien fer aquesta tasca de

manera qualitativa, degut principalment a la manca de temps.

S’estableixen canals de comunicació amb la Fundació Bertelsmann. Al llarg d’aquest 

any s’han realitzat dues reunions amb representants de la Fundació amb un triple 

objectiu: assessorar-nos sobre la implementació de l’FP DUAL, informar-nos sobre les 

funcions i objectius de la Fundació i assessorar-nos sobre la possibilitat de poder 

adherir-nos a la Fundació: “La Alianza para la FP DUAL”.

Per altra banda es crea la   Comissió per al Foment de la formació professional 

dual amb els següents objectius:

Objectiu general:

 Potenciar i dinamitzar la Formació Professional Dual (Inicial i per a l’Ocupació)

al municipi de Rubí.

Objectius específics:

 Acordar l’especialitat del Certificat de Professionalitat a proposar en modalitat

dual.

 Establir vies de comunicació entre el teixit empresarial, els centres educatius i

agents socials del territori.

 Vincular l’oferta formativa amb la demanda empresarial en el municipi.

 Establir relacions entre els diferents agents socials, educatius, etc. del territori

que intervenen en la Formació Professional Dual per al seu treball conjunt.
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En el quadre següent s’indiquen els components de la Comissió:

INSTITUCIÓ CÀRREC

Institut l’Estatut Cap d’estudis

Institut l’Estatut Coordinador FCT

Alianza para la FP Dual
(Fundación Bertelsmann)

Assessora Centres Educatius

Institut J.V. Foix Coordinadora FCT

Institut J. V. Foix CAP d’estudis

Polígon industrial Presidenta polígon industrial Molí la Bastida

RUBÍ FORMA Referent Consell de la Formació Professional de
Rubí

RUBÍ FORMA Tècnica RUBÍ FORMA projecte Innovadors i
Experimentals

CEM Formació Empresa col·laboradora FP Dual

Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya

Responsable Secció Serveis Educatius i Formació
Permanent del Professorat

Polígon industrial Secretari dels polígons Can Jardí, Can Rosés, Rubí
Sud i Cova Solera.

Servei d’Ocupació de
Catalunya

Responsable de suport tècnic a les polítiques
actives d’ocupació.

A la IV Jornada sobre l’FP de Rubí, dins el programa, es va incloure una conferència

liderada  per  l’Alianza  para  la  FP  DUAL  (Fundació  Bertelsmann)  i  on  també  va

participar  l’empresa  FFCC  de  la  Generalitat  de  Catalunya:  “Per  què  la  Formació

Professional DUAL és important per a la meva empresa?”. On a la primera part  la

Fundació explicava en què consisteix l’FP DUAL i a la segona part de la conferència,

l’empresa exposava la seva experiència acollint alumnes en modalitat DUAL. També hi

va participar una “alumna – treballadora” contractada per l’empresa que s’havia format

amb aquesta modalitat.

Assistència a jornades, seminaris, conferències,... relacionades amb l’FP DUAL.

 «Competitivitat i ocupació: aportacions clau de l’FP a les empreses» (Fundació

Bertelsmann)

 «FP  DUAL:  qualitat,  cooperació   perspectives  sectorials»  (Fundació

Bertelsmann)
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Reunió amb un tècnic del SOC per consultar la possibilitat de poder desenvolupar un

certificat de professionalitat en modalitat DUAL

Coordinació i seguiment de la formació professional ocupacional que es 

desenvolupa al municipi

En aquest punt, hi ha establerts aquests objectius:

 Establir canals de coordinació amb els referents de la formació ocupacional per

tal de poder planificar l’oferta formativa en funció del teixit productiu.

 Proposar a l’ICQP l’homologació d’un nou certificat de professionalitat de nivell

II d’agent energètic, emmarcat amb el projecte d’Innovadors.

I la feina desenvolupada fins al moment la dividim en dues parts:

Quant a la coordinació amb els referents de la formació ocupacional del municipi, CEM

Formació, que és l’altre centre de formació de Rubí que realitza formació professional 

ocupacional juntament amb RUBÍ FORMA, forma part de les taules de treball del 

Consell de l’FP i des de les mateixes taules hem fet difusió de la seva oferta formativa.

En referència al segon objectiu, emmarcat dins el projecte d’innovadors: “Definició dels

nous perfils professionals i nous nínxols d’ocupació. L’agent energètic”, al final del 

projecte es va poder realitzar la següent proposta al Servei d’Ocupació de Catalunya 

(SOC) i al Institut Català de Qualificacions Professionals (ICQP):

 Proposta del nou certificat de professionalitat: “Tècnic en gestió de recursos”.

 Proposta  de  nou  mòdul  formatiu  de  “Tècnic  en  eficiència  energètica  a

l’envolupant”,  que  complementa  la  formació  anterior  i  obre  un  ventall  de

possibilitats de poder ser incorporat com a nou mòdul formatiu en certificats ja

existents actualment de les famílies professionals d’energia i aigua, electricitat i

electrònica, instal·lació i manteniment, entre d’altres
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Prèviament, es va establir un conveni de col·laboració amb l’Institut Català de les 

Qualificacions Professionals (ICQP) del Departament d’Ensenyament de la Generalitat 

de Catalunya.

La durada del conveni s’estableix per a quatre anys. Per a l’any 2017 la col·laboració

es concreta en la identificació de les competències professionals vinculada a una nova

proposta de certificat de professionalitat de nivell II inclòs dins la família professional

de l’Energia i l’Aigua.

La formació en centres de treball

En aquest punt, hi ha establerts aquests objectius:

 Promoure  l’estada  de  pràctiques  en  empreses  dels  joves  i  dels  adults  del

municipi.

 Establir una coordinació entre tots els centres educatius  que fan estades de

pràctiques en empreses.

Els centres educatius, en les taules de treball han manifestat disposar de recursos per 

cobrir les pràctiques dels seus alumnes.

Per altra banda, s’està valorant i posat sobre la taula, la possibiltiat de poder disposar 

d’una base de dades d’empreses, comuna,  amb tots els centres que realitzen 

prospecció d’empresa per a les pràctiques de l’alumnat.
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Línia 2: Transició Escola - Treball

Creació d’una taula de treball transversal: RUBÍ FORMA, Educació, equips 

d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP), Serveis Socials i Joventut

En aquest punt, hi ha establerts aquests objectius:

 Analitzar  la  situació  de  fracàs  i  abandonament  escolar  de  l’alumnat  del

municipi.

 Fomentar la formació i la inserció dels joves.

 Impulsar accions que ajudin a reduir el fracàs escolar al municipi.

 Impulsar i desenvolupar accions que ajudin a reduir l’abandonament escolar.

 Actuar com a coordinadors de les accions que s’executen per a joves: Xarxa

d’Impulsors de Garantia Juvenil, Joves per a l’Ocupació, Fem Ocupació...

Que es van concretar en les següents accions:

 En aquest punt s’ha iniciat la construcció d’una guia que inclogui tots els agents

que intervenen amb joves, indicant la persona de referència. 

 S’ha creat un document de derivació dels joves als recursos de RUBÍ FORMA.

 Es proposa pel 2018 la posada en marxa d’un Tastet d’oficis.

 S’estan cercant eines per poder fer un registre  dels joves que abandonen 

prematurament l’escola i poder fer seguiment.
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Orientació de l’alumnat

En aquest punt, hi ha establert aquest objectiu:

 Establir  una coordinació amb tots els agents que fan orientació: orientadors

dels centres, Servei d’Orientació de RUBÍ FORMA, EAP...

Tasques realitzades fins el moment:

 S’ha  realitzat  una  reunió  amb  l’EAP  per  tal  de  poder  posar  en  comú  els

recursos de RUBÍ FORMA i els de l’EAP.

 S’ha assistit  a  reunions  de l’EAP, on hi  participen  tots  els  orientadors  dels

centres.

 S’ha  fet  un  recull  de  tots  els  serveis,  programes,  accions,...  d’orientació

existents actualment al municipi.

Programa de Formació i Inserció (PFI): Ampliar l’oferta dels PFI

Objectiu plantejat:

 Ampliar l’oferta dels PFI

El mes de novembre de 2017, va iniciar el nou PFI d’Auxiliar d’Hoteleria, cuina i 

càtering, amb aportació 100% municipal.

Des del Consell de l’FP, es varen realitzar les següents accions:

 Reunió  amb  la  referent  del  Departament  d’Ensenyament  per  tal  que  ens

orientés i assessorés sobre com realitzar l’inici del PFI.

 Recollida d’informació

 Visita  al  PFI  de  Castellar  del  Vallès  per  recollir  informació  sobre  el

funcionament

 Seguiment de l’autorització per part del Departament d’Ensenyament
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Línia 3:  La formació al llarg de la vida

Formació contínua

Objectius plantejats:

 Establir convenis de col·laboració amb diferents partners per impartir accions

de formació contínua al municipi.

 Establir convenis de col·laboració amb els diferents agents socials i entitats del

municipi.

 Facilitar, coordinar i gestionar la formació contínua específica a les empreses

del teixit empresarial del municipi que ho sol·licitin.

El 17 d’octubre es va signar un conveni entre l’Ajuntament de Rubí i la CECOT.

L’objectiu del conveni és emmarcar i establir una estreta col·laboració entre la Cecot i
l’Ajuntament  en  activitats  relacionades  amb  les  àrees  de  formació  a  empreses  i
treballadors/es del municipi, i borsa de treball.

A partir del Conveni signat amb CECOT per a la col·laboració de la impartició de la 

formació contínua, des del Consell de l’FP:

 Es coordinen els cursos que es realitzen conjuntament mitjançant reunions de

coordinació.

 Es  coordinen  les  formacions  amb  l’Oficina  de  Serveis  a  l’Empresa  de

l’Ajuntament de Rubí (OSE).

 Es realitza la difusió dels cursos.

 S’organitzen les sessions a les aules de RUBÍ FORMA.

 En els cursos de formació subvencionada es realitza la selecció dels alumnes.
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Es descriuen a continuació, els cursos que s’han desenvolupat fins al moment:

CURSOS CECOT

2017

Privats

Aprendre dels campions

Novetats fiscals 2017: subministraments immediat 

d’informació de l’iva

Presentacions que tanquen vendes

2017

Subvencionats

Nòmines i seguretat social

Contractació

2018

Privats

Nou reglament europeu de protecció de dades i la figura del 

delegat de protecció de dades

Pla d’acreditació i qualificació de professionalitat

L’objectiu plantejat en aquest punt:

 Promoure  l’acreditació  i  qualificació  professional  al  llarg  de  la  vida  dels

ciutadans del municipi.

La tasca realitzada per part del Consell ha estat informar que RUBÍ FORMA és punt 

d’Informació del Programa Acredita’t.
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3.- ACTIVITATS DEL CONSELL DE L’FP DE RUBÍ

3.1.- VISITA ALS CENTRES EDUCATIUS DE POST-OBLIGATÒRIA

2017

17/01/2017 Reunió presentació RUBÍ FORMA als centres educatius

02/03/2017 Reunió INS J.V. Foix

07/03/2017 Reunió Col·legi Regina Carmeli 

13/03/2017 Reunió INS L'Estatut 

16/03/2017 Reunió Liceu Politècnic 

05/04/2017 Reunió EDRA, Escola d’Art i Disseny

01/06/2017 Reunió INS J.V. Foix (proposta col·laboració CP)

18/07/2017 Reunió INS La Serreta

18/09/2017 Reunió EDRA, Escola d’Art i Disseny (possibilitats de col·laboració)

A l’inici de la reactivació del Consell de la Formació Professional i coincidint amb la 

dinamització de RUBÍ FORMA es va realitzar una presentació de RUBÍ FORMA i del 

Consell de l’FP als centres educatius i altres àrees de l’Ajuntament, mitjançant una 

reunió.

Posteriorment,  es varen planificar reunions amb tots els centres educatius de post 

obligatòria, per tal de poder assolir els següents objectius:

 Presentar RUBÍ FORMA (als centres que no havien pogut assistir a la reunió

esmentada anteriorment)

 Presentar el Consell de l’FP de Rubí (als centres que no havien pogut assistir a

la reunió esmentada anteriorment)

 Establir els interlocutors entre el centre educatiu i l’Ajuntament

 Presentar els projectes i perspectives de futur per part dels centres educatius

 Recollir necessitats i demandes dels centres educatius

 Informar sobre la Jornada de l’FP de Rubí
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Es varen visitar els centres següents:

 INS J.V. Foix

 Col.legi Regina Carmeli

 INS L’Estatut

 EDRA, Escola d’Art i Disseny

 INS La Serreta

 Liceu Politècnic (únic centre que no disposa de post obligatòria)

3.2.- CREACIÓ I DINAMITZACIÓ DE LES TAULES DE TREBALL

1a reunió 2a reunió 3a reunió

TAULA 1

Adequació, foment i

millora de l’FP

12/09/2017 29/11/2017 07/02/2018         

TAULA 2

Transició Escola-

treball

19/09/2017 12/12/2017 07/02/2018            

TAULA 3

La formació al llarg

de la vida

26/09/2017 19/12/2017

Amb la finalitat de poder donar suport en la consecució dels objectius establerts en el 

Pla de Treball del Consell de la Formació Professional de Rubí, es creen unes taules 

de treball. Una per a cada línia de treball:

 Taula 1: Adequació, Foment i millora de l’FP

 Taula 2: Transició escola-treball

 Taula 3: La formació al llarg de la vida

Les taules comencen a funcionar a partir del mes de setembre de 2017 i es reuneixen 

trimestralment. Les taules són força participatives.

Es detalla a continuació els components de cada taula i els aspectes treballats amb 

cadascuna d’elles.
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Taula 1: Adequació, Foment i millora de l’FP

AGENT

Consell de l'FP de Rubí

CECOT

Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa

Departament Ensenyament (Serveis territorials Vallès Occidental)

Diputació Barcelona Educació

CEM Formació

Institut La Serreta

Institut L'Estatut

Institiut J. V. Foix

EDRA, Escola d’Art i Disseny

Col·legi Regina Carmeli

Institut Castellbisbal

Servei  Ocupació Catalunya (SOC)

Oficina Servei a les Empreses (Ajuntament de Rubí)

Tècnica Innovadors FP Dual RUBI FORMA

Mesa Formació pel Treball Vallès Occidental

Oficina Inserció RUBI FORMA

Àrea Educació de l'Ajuntament de Rubí

Consell Comarcal Vallès Occidental

Els aspectes treballats fins al moment en aquesta taula han estat:

Primera reunió

 Presentació dels components de la taula

 Presentació del Pla de treball del Consell de l’FP

 Explicació dels objectius treballats i assolits en aquesta línia

 Explicació del funcionament de la taula
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Segona reunió:

 Informació de l’oferta de l’FP per a l’ocupació de tot el municipi

 Presentació de la comissió de l’FP DUAL que s’ha constituït

 Presentació de la comissió per a la planificació de la Jornada de l’FP que s’ha

constituït

 Informar sobre l’estudi encomanat a la Fundació BCN Formació Professional

que té com a objectius: elaborar una anàlisi quantitativa de l’oferta formativa

d’FP  tant  inicial  com  per  a  l’ocupació;  i  de  l’altra,  identificar  i  detectar  les

necessitats  formatives  i  els  perfils  professionals  més  demandats  pel  teixit

productiu del municipi de Rubí.

 Explicar  la  proposta  de  tríptic  que  reculli  l’oferta  de  formació  professional

integrada del municipi

 Es presenta un informe realitzat sobre la situació de l’FP de Rubí

 Informar sobre l’enquesta que es va realitzar al teixit empresarial (emmarcat en

el projecte d’Innovadors i Experimentals) que tenia com a objectius:

◦ Analitzar les necessitats formatives del teixit empresarial

◦ Saber quins són els llocs de feina més demandats

◦ Saber quins són els perfils professionals amb més dificultats de cobrir

Tercera reunió:

Aquesta reunió, va estar quasi bé centrada en la seva totalitat en la Jornada de l’FP i 

es va valorar realitzar-la conjuntament amb els agents de la segona taula.

Aspectes treballats:

 Informar i consensuar aspectes concrets de la jornada de l’FP

 Sol·licitar la col·laboració dels agents de la taula en l’estudi de la Fundació BCN

Formació Professional, participant en els focus group que han planificat com a

metodologia de recollida d’informació.

 Consensuar,  contrastar  la  informació  recollida  al  tríptic  de  l’oferta  de  l’FP

integrada de Rubí a presentar el dia de la Jornada de l’FP.
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Taula 2: Transició escola-treball

AGENT

Consell de l'FP de Rubí

Institut la Serreta

Institut l'Estatut

EDRA, Escola d’Art i Disseny

Col·legi Regina Carmeli

Institut Castellbisbal

Mesa Formació pel Treball Vallès Occidental

UGT

Centre deFormació d'Adults Pau Casals

Àrea Joventut de l'Ajuntament

Equip d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica de Rubí (EAP)

Àrea Serveis Socials de l'Ajuntament

Oficina d'Orientació RUBÍ FORMA

Tècnica Programa Formació i Inserció de Rubí (PFI) 

Institut Duc de Montblanc

Institut Torrent dels Alous

Col.legi Balmes

Col.legi Maristes

Escola Montserrat

Liceu Politècnic

Consell Comarcal Vallès Occidental



CONSELL DE L’FP DE RUBÍ MEMÒRIA 2017-2018 PÀG. 28

Els aspectes treballats fins al moment en aquesta taula han estat:

Primera reunió

 Presentació dels components de la taula

 Presentació del Pla de treball del Consell de l’FP

 Explicació dels objectius treballats i assolits en aquesta línia

 Explicació del funcionament de la taula

 Es  realitza  una  posada  en  comú  de:  intervencions,  dispositius,  recursos  i

accions d’orientació dels que disposa cadascun dels agents.

 Propostes i acords:

◦ dissenyar un tastet  d’oficis  a RUBI FORMA, pensat  com a recurs per a

aquells joves amb més dificultats.

◦ assistència del tècnic del taller de recerca de RUBÍ FORMA, a les reunions

que realitza l’EAP amb els orientadors dels centres educatius.

◦ Creació  d’un  document  de  derivació  dels  joves  als  recursos  de  RUBÍ

FORMA que puguin utilitzar tots els agents que realitzen derivacions.

◦ Establir una xarxa de coordinació amb tots els agents que atenen als joves.

◦ Centralitzar les derivacions de joves interessats en el PFI en el Consell de

l’FP.

Segona reunió:

 Informació de l’oferta de FP per a l’ocupació de tot el municipi.

 Informar sobre el nou PFI d’Auxiliar d’hoteleria: cuina i càtering.

 Informar sobre la comissió sobre la Planificació de la Jornada de l’FP que s’ha

creat.

 Informació sobre la Jornada de l’FP.

 Es presenta un informe realitzat sobre la situació de l’FP de Rubí.

 S’acorda com a inici  de la  xarxa-coordinació de tots els agents que atenen

joves,  la  creació  d’un  document-guia  on  quedin  recollides  totes  les

organitzacions, entitats, ... que atenen joves i la persona efectiva de referència.
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Tercera reunió:

Es va realitzar conjuntament amb la primera taula, per lo que la informació quedaria 

recollida en la descripció de la taula anterior.

Taula 3: La formació al llarg de la vida

AGENT

Consell de l'FP de Rubí

CECOT

Institut La Serreta

Col·legi Regina Carmeli

Oficina Servei a les Empreses (Ajuntament de Rubí)

Centre de Formació d'Adults Pau Casals

Oficina d'Orientació RUBÍ FORMA

Consorci Formació Contínua

Representants polígons industrials

Consell Comarcal Vallès Occidental

UGT

Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa

Primera reunió:

 Presentació dels components de la taula

 Presentació del Pla de treball del Consell de l’FP

 Explicació dels objectius treballats i assolits en aquesta línia 

 Explicació del funcionament de la taula

 S’informa sobre el conveni de col.laboració que s’ha establert entre la CECOT i

l’Ajuntament de Rubí en matèria de formació contínua

 En referència al Pla d’acreditació i qualificació de professionalitat, s’informa que

RUBÍ FORMA és Centre Informador.
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 S’acorda convocar una reunió amb: l’OSE,Comerç i el Consell de l’FP per tal

de poder coordinar l’oferta de formació contínua a ofertar.

Segona reunió:

L’ordre del dia d’aquesta reunió contemplava:

 Informació de les accions de FP per a l’ocupació aprovades fins al moment.

 Informar sobre la Jornada de l’ FP de Rubí.

 Informar sobre la formació contínua a Rubí.

 Informar sobre la convocatòria d’avaluació i acreditació de competències del

Departament d’Ensenyament.

Aquesta reunió es va haver de posposar, per raons tècniques.
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3.3.- ORGANITZACIÓ DE LES JORNADES SOBRE L’FP A RUBÍ

En el transcurs d’aquest any (gener 2017 – maig 2018), s’han organitzat dues jornades

sobre l’FP a Rubí, la III i la IV Jornada.

III JORNADA SOBRE L’FP A RUBÍ
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2017

07/02/17 Reunió centres educatius participants

22/02/2017 Gravacions vídeo "Stay at School"

03/03/2017 Reunió centres educatius visitants

03/03/2017 Reunió EAP (orientadors)

07/03/2017 Reunió amb Comunicació Ajuntament

15/03/2017 Reunió amb Comunicació Ajuntament

17/03/2017 Reunió Oficina Formació RUBÍ FORMA

24/03/2017 Reunió orientadors EAP

30/03/2017 III Jornada sobre l’FP a Rubí

25/04/2017 Reunió valoració jornada expositors

Dades generals

El 30 de març de 2017 el Consell de l’FP de Rubí, va organitzar la III Jornada sobre 

l’FP de Rubí.

L’objectiu de la Jornada va ser: informar de l’oferta formativa d’FP integrada existent a

la ciutat de Rubí.

Hi varen assistir 543 persones, la gran majoria estudiants de l’ESO.

Per a la planificació i organització de la Jornada, es varen realitzar reunions de 

coordinació amb:

 Els  centres  educatius  que  participaven  amb  un  “estand”,  amb  l’objectiu  de

poder coordinar: horaris, infraestructures, activitats,...

 Els centres que realitzarien una visita amb els seus alumnes a la jornada, per

tal d’informar del contingut de la jornada i de coordinar la preinscripció.

 Els  companys  de  l’Oficina  de  Formació  de  RUBÍ  FORMA,  així  com  altres

professionals de la casa.
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En quant al programa, es varen organitzar les activitats que es descriuen a 

continuació:

 Xerrades

◦ Tens clar què vols estudiar?

◦ Identifica i entrena les teves competències

◦ Com ajuda RUBÍ FORMA en l’orientació dels joves

◦ La Formació Professional DUAL

◦ Què té sortida per al meu fill?

 Demostracions i tastets de tota l’oferta d’FP de Rubí (inicial i per a l’ocupació)

 Microxerrades sobre l’oferta formativa de cada centre educatiu

 Master  class  de  Zumba a  càrrec  del  CFGS d’Animació  d’activitats  físiques

esportives

 Desfilada  i  demostració  de  pentinats  a  càrrec  del  CFGM  de  Perruqueria  i

cosmètica capil·lar

Les entitats participants a la jornada van ser:

 Institut l’Estatut

 Institut la Serreta

 Institut J. V. Foix

 EDRA, Escola d’Art i Disseny

 Col·legi Regina Carmeli

 PFI - Ptt Rubí

 Diputació de Barcelona

 Cecot Rubí

 Educaweb

 Equip Marta Colomé

 Associació Fem Pedagogia

 Serveis i Assessorament Cemformació SL

 Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa
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Per a realitzar la difusió, es varen utilitzar els següents canals de comunicació:

 Difusió del video https://youtu.be/5257EDWwbUs, vídeo que formava part de la

campanya “Stay at School” i amb la que va començar la difusió de la III Jornada

sobre l’FP. El Consell de l’FP va participar en la creació del vídeo proporcionant

els  ex  alumnes  i  l’empresària  que  participa  en  el  vídeo,  i  per  altra  banda,

realitzant l’acompanyament de la gravació.

 Distribució dels flyers del programa per tota la ciutat

 Distribució de Cartells

 Banners (internet)

 Opis

 Publicitat als autobusos

 Lliurament  d’una  carta  informativa  sobre  la  jornada  als  alumnes  de  RUBÍ

FORMA

 Notícies al Diari de Rubí

 Notes de premsa

 Edició d’un tríptic que recull informació sobre que és la Formació Professional

Integrada i sobre els recursos que ofereix RUBÍ FORMA.

https://youtu.be/5257EDWwbUs
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Resultats de l’enquesta dels visitants:

A tots els visitants a la Jornada a l’arribar, se’ls hi lliurava una enquesta i se’ls hi 

explicava que l’havien de tornar complimentada al marxar.

Tenint en compte que varen contestar l’enquesta un 20% dels visitants, es detalla a 

continuació les dades que es van recollir:

 El 72% dels visitants eren menors de 18 anys

 El 63% eren homes i el 37% dones

 Un 88% dels visitants era de Rubí

 En  un  56% es  varen  assabentar  de  la  jornada  per  l’institut  i  un  15% per

informació facilitada per RUBÍ FORMA (alumnes)

 La valoració global  de la jornada va ser d’un 7.54

 El 48% dels que varen respondre l’enquesta van valorar que la Jornada els va

ajudar a decidir què volien estudiar.

Valoració de la jornada

Una vegada finalitzada la jornada es varen fer dues reunions de valoració: una 

valoració interna amb els organitzadors de la jornada i una valoració externa amb els 

centres, entitats,... que varen participar com a expositors.

En aquestes reunions, es varen indicar els següents aspectes positius i aspectes a 

millorar:

Aspectes positius

 Alt nivell de participació (més de 500 persones).

 No va haver cap incidència de: disciplina, accident,...

 Els visitants, a nivell general, varen visitar tots els estands i tallers de la jornada

 Implicació dels alumnes de RUBI FORMA en les demostracions dels tallers.

 Implicació dels formadors de RUBI FORMA en les demostracions dels tallers.

 Implicació i suport de les companyes de l’Oficina de Formació.
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 Valoració molt satisfactòria del servei d’esmorzar ofert pels alumnes de JPO

(Joves per a l’Ocupació) i els seus formadors: organització, execució, qualitat

dels entrepans.

 Valoració molt satisfactòria del servei d’INFORMADORES de les alumnes del

programa  SEFED  (Simulació  d’empreses  amb  finalitats  educatives):  molt

professionals i  molt  implicades en:  inscripcions,  informació,  orientació en els

espais,...

 Alta participació en les xerrades (a excepció de la darrera de la tarda)

 Valoració global: 7.54 en les enquestes dels visitants

 Valoració positiva d’haver utilitzat com a recurs les carpes i la tarima, i de les

activitats que es varen fer a l’exterior.

 Coordinació  amb els  orientadors  dels  instituts  mitjançant  els  EAP, per  a  la

difusió i preinscripció dels visitants a la jornada.

 Es va poder disposar de tot  el  que es va sol·licitar  de logística:   materials,

recursos,...

 Valoració  positiva  de  realitzar  la  preinscripció  a  la  jornada  de forma online

mitjançant la pàgina web de RUBÍ FORMA.

Aspectes a millorar  

 L’ENQUESTA:  la va omplir només un 20% aproximadament dels visitants.

 LA PUBLICITAT:  es  van  realitzar  molts  elements  de  comunicació,  difusió,

publicitat i no va tenir la repercussió esperada.

 ELS DESTINATARIS DE LA JORNADA FP: sensibilitzar que la jornada està

adreçada a qualsevol persona que vol formar-se en l'FP, no exclusivament està

pensada pels estudiants de l’ESO.

 MICROXERRADES  PER  INFORMAR  DE  L’OFERTA  FORMATIVA  DELS

CENTRES EDUCATIUS: baix nivell d’assistència, cal reformular el format.

 ESPAI DE LA JORNADA: reflexionar sobre la idoneïtat de poder disposar d’un

espai on poder mostrar tota l’oferta formativa.

 ESMORZAR:  valorar un altre sistema de distribució.

 AUDITORI: aforo limitat, caldria un espai amb més capacitat.
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Propostes

 Roll-ups,  plafons  informatius  dels   recursos  formatius  del  municipi  i  àrea

d’influència

 Participació a la jornada d’ex-alumnes “d’èxit”.

 Networking amb empreses.

 Més participació de l’empresa: estand amb demostracions.

 Realitzar un taller, activitat,... amb representants de RRHH d’empreses i joves.

 Concretar la data de la jornada al mes de setembre.

 Muntar una carpa gran al pàrking on poder incloure tota l’oferta formativa.

 Fer la jornada a un poliesportiu o recinte firal.

 Realitzar la jornada en horari de matí, manca de participació per la tarda.

 Ampliar la durada de la jornada a dos matins.

 Convidar  altres  municipis  propers  que  podessin  mostrar  la  seva  oferta

formativa,  tenint  en  compte  no  entrar  en  competència  si  l’oferta  formativa

coincideix.

 Poder planificar els horaris de les activitats i demostracions de cadascun dels

estands.

 Que hagués un punt d’orientació d’itinerari formatiu.

 Poder donar informació dels dies de Jornada de Portes Obertes dels centres

educatius.

 Fer publicitat de la Jornada per Instagram, doncs ho utilitzen molt els joves.
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IV JORNADA SOBRE L’FP A RUBÍ 

2017

17/01/2018 Reunió centres educatius preparació jornada FP

19/01/2018 Reunió amb Comunicació Ajuntament

19/01/2018 Reunió EAP amb orientadors centres educatius

19/02/2018 Reunió amb Comunicació Ajuntament

31/01/2018 Reunió equip Oficina Formació

28/02/2018 Reunió equip Oficina Formació

02/02/2018 Reunió amb infraestructures Ajuntament

22/02/2018 Reunió amb infraestructures Ajuntament 

22/02/2018 Reunió amb cap manteniment i tècnics FOAP de RUBÍ FORMA

07/03/2018 IV Jornada sobre l’FP a Rubí

20/04/2018 Reunió valoració interna

20/04/2018 Reunió valoració externa



CONSELL DE L’FP DE RUBÍ MEMÒRIA 2017-2018 PÀG. 41

Dades generals

El 7 de març de 2018 el Consell de l’FP de Rubí, va organitzar la III Jornada sobre 

l’FP de Rubí.

Els Objectius de la Jornada eren:

Objectius generals

 Informar sobre l’oferta d’FP integrada de Rubí

 Prestigiar l’FP integrada

Objectius específics

 Considerar l’FP de forma integrada (inicial i per a l’ocupació)

 Augmentar el nombre de participants en referència a la jornada anterior.

 Millorar l’espai on desenvolupar la jornada

 Augmentar el nombre de visitants adults interessats en formar-se en l’FP

 Millorar l’eficàcia de la difusió (publictat) de la Jornada.

 Aconseguir més participació del sector empresarial a la Jornada

 Aconseguir més participació de les famílies

Hi varen assistir 783 persones, la gran majoria estudiants de l’ESO.

Per a la planificació i organització de la Jornada es va crear una comissió on hi van 

participar els següents agents:

 Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa

 Serveis i Assessorament Cem Formació, S.L.

 Institut La Serreta

 Col·legi Regina Carmeli

 Tècnica Ajuntament de Rubí

 Consell de l'FP de Rubí

 Tècnica Educació de L'Ajuntament

 Consell Comarcarl Vallès Occcidental

 EDRA, Escola D’art I Disseny

 EAP Rubí-Castellbisbal
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Per altra banda, es varen realitzar reunions de coordinació amb:

 Els centres educatius que participaven amb un “estand”, amb l’objectiu de 

poder coordinar: horaris, infraestructures, activitats,...

 Els centres educatius que realitzarien una visita amb els seus alumnes a la 

jornada, per tal d’informar del contingut de la jornada i de coordinar la 

preinscripció.

 Els companys de l’Oficina de Formació de RUBÍ FORMA, així com altres 

companys de la casa

 L’àrea de Comunicació de l’Ajuntament

 L’àrea d’infraestructures de l’Ajuntament

En quant al programa, es varen organitzar les activitats que es descriuen a 

continuació:

 Xerrades

◦ Com ens preparem per a les professions de futur

◦ Taula Rodona amb ex alumnes d’èxit

◦ Acaba l’ESO ...i ara què?

◦ Per què l’FP DUAL és una oportunitat per a la meva empresa?

 Demostracions i tastets de tota l’oferta d’FP de Rubí (inicial i per a l’ocupació)

 Desfilada amb pentinats i vestits de núvia a càrrec del CFGM de Perruqueria i 

cosmètica capil·lar

 Servei d’Orientació personalitzat

Les entitats participants a la jornada van ser:

 Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

 EAP Rubí-Castellbisbal

 Institut l’Estatut

 Institut J. V. Foix

 Institut La Serreta

 Alianza para la Formación Profesional Dual (Fundació Bertelsmann)

 EDRA, Escola d’Art i Disseny
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 Col·legi Regina Carmeli

 Institut Castellbisbal

 PFI-PTT Rubí

 Serveis i Assessorament Cem Formació, S.L.

 Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa

 Diputació de Barcelona

Les novetats,  amb referència a la jornada de l’any anterior varen ser les següents:

 Instal·lació d’una carpa al parking de RUBÍ FORMA que acollia totes les entitats

participants amb un estand

 Instal·lació d’un punt d’informació

 Una taula rodona amb ex alumnes d’èxit

 Crear una Comissió de planificació de la Jornada de l’FP

 Implicar els centres educatius en el contingut del programa

 Realitzar visites guiades als grups de visitants dels instituts

 Participació de Castellbisbal amb un estand

 El Servei d’orientació personalitzat

 El sorteig per a aquelles persones que varen complimentar l’enquesta

 Publicació del Tríptic de l’oferta de la Formació Professional Integrada a Rubí. 

(explicat anteriorment)

Per a realitzar la difusió, es varen utilitzar els següents canals de comunicació:

 Distribució dels flyers del programa per tota la ciutat

 Distribució de Cartells 

 Banners (Internet)

 Opis

 Lliurament d’una carta informativa sobre la jornada als alumnes de RUBÍ 

FORMA

 Notícies al Diari de Rubí

 Notes de premsa

 Publicitat a les xarxes socials

 Publicitat a la pàgina web de RUBI FORMA
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Resultats de l’enquesta dels visitants:

Responen un 20% aproximadament, del total de visitants ( 156 vers 783 visitants).

I aquestes són les dades obtingudes:

 60% dones, 40% homes

 Mitjana d’edat: 15-16 anys (2n cicle ESO)

 90% són rubinencs

 Principal canal de difusió de la jornada són els centres educatius

 La valoració global és de 7.8

 Les activitats més valorades han estat les xerrades i la informació rebuda

Si comparem amb el resultat de l’enquesta de la jornada anterior:

 El nombre d’enquestes respostes es manté en un 20% malgrat l’incentiu 

introduït en aquesta convocatòria d’un sorteig amb una sessió de perruqueria 

patrocinat pel CFGM de l’INS La Serreta.

 La mitja d’edat dels i les participants també es manté essent majoritàriament 

presents la franja d’edat de 15 i 16 anys. Per tant, es pot afirmar que el 

principal col·lectiu present ha estat l’alumnat de 2n Cicle d’ESO, superant 

el 50% del total de participació.

 El gènere enguany ha invertit la seva representació essent les dones presents 

en un 60% vers el total.

 Un 90% de participants són rubinencs.

 També es mantenen els centres educatius com a principal canal de difusió 

de l’acte fins prop del 60% en ambdues convocatòries.

 La valoració numèrica global de la jornada augmenta lleugerament enguany 

ascendit a un 7’8 respecte el 7’5 de l’any passat.

 La resta de preguntes de l’enquesta corresponen a preguntes obertes les quals

ens indiquen que les actuacions més valorades de la IV Jornada de l’FP han 

estat les xerrades i la informació rebuda. En comparació, destacar que a la III 

Jornada despuntaven en positiu les explicacions dels centres educatius. 
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Valoració de la jornada

Una vegada finalitzada la jornada es varen fer dues reunions de valoració: una 

valoració interna amb els organitzadors de la jornada i una valoració externa amb els 

centres, entitats,... que varen participar com a expositors.

En aquestes reunions, es varen indicar els següents aspectes positius i aspectes a 

millorar:

Aspectes positius

 L’organització.

 La implicació dels alumnes dels diferents programes de RUBÍ FORMA que 

varen participar en el desenvolupament de la jornada (SEFED, AP POEJ, PFI).

 Bona coordinació amb l’empresa externa gestora d’internet.

 La novetat del nou espai de la carpa.

 Alt nivell de visitants (783 persones vers els 543 de l’edició anterior), molta 

afluència de joves.

 Valoració positiva de la qualitat de les xerrades, sobretot: l’adreçada a les 

empreses (FP DUAL) i la taula rodona amb ex alumnes d’èxit..

 L’espai d’informació.

 Constituir la comissió de la planificació de la jornada amb diferents agents.

 Implicar els centres educatius en la planificació del programa.

 Realitzar visites guiades als grups dels instituts visitants.

 Participació de l’institut de Castellbisbal amb un estand.

 Oferir un servei d’orientació personalitzat.

 Realitzar un sorteig entre les persones que varen complimentar l’enquesta.

 Disposar d’un estand de RUBÍ FORMA per donar informació dels serveis i de 

l’oferta formativa.

 Alt nivell d’implicació i col·laboració dels companys de RUBÍ FORMA.

 La coordinació amb l’àrea de Comunicació de l’Ajuntament.

 L’edició del Tríptic oferta de Formació Professional Integrada a Rubí.
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Aspectes a millorar

 El vestuari dels alumnes del PFI.

 L’estètica de l’estand de RUBÍ FORMA.

 El soroll de les activitats a la carpa dificultava poder informar els visitants.

 Les eines de difusió, no arriba a la ciutadania.

 El servei d’orientació personalitzat, manca de participants.

 La participació de les famílies, doncs quasi bé no hi van assistir.

 Que la jornada arribi a tothom que es vulgui formar en FP, no només els joves.

 Respectar els horaris d’inici i finalització dels expositors.

 Baix nivell de participació en la complementació de l’enquesta.

 La participació de les empreses.

 Aforo limitat de l’espai on es van desenvolupar les xerrades.

Propostes.

 Centralitzar tota l’oferta formativa en un espai únic.

 Establir en els calendaris dels cursos de RUBÍ FORMA, un dia no lectiu.

 Participació dels formadors de RUBÏ FORMA en l’inici de la planificació.

 Ampliar la jornada a dos dies: divendres i dissabte (per facilitar la participació 

de les famílies).

 Utilitzar el recurs on line del que disposa l’Ajuntament per realitzar les pre- 

inscripcions a la jornada

 Vincular els Certificats de Professionalitat  amb els Cicles Formatius 

(passarel·les).

 Convidar a la jornada altres municipis: Sant Cugat, El Papiol,... que 

complementin l’oferta formativa.

 Informar  els usuaris de la borsa de treball de la jornada.

 Que els alumnes dels instituts responguin les enquestes a l’ institut, coordinant-

nos amb els professors.

 Establir una preinscripció pel servei d’orientació personalitzat.

 Realitzar les exhibicions en un espai diferenciat dels estands.
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 Establir uns horaris per tal de minimitzar l’efecte distorsionador del soroll.

 Realitzar un scape room.

 Informar de la jornada al Consell Escolar Municipal per tal de poder arribar a 

les famílies.

 Fer difusió a les xarxes socials: instagram (pels joves), face book (pels 

pares),...

 Fer difusió de la jornada per whatsapp.

 Fer difusió de la jornada al mercat.

3.4.- PARTICIPACIÓ ACTIVA EN EL FÒRUM DE LES CIUTATS 
AMB CONSELL DE L’FP DE RUBÍ

2017

30/01/2017 Reunió del Fòrum a Rubí

20/03/2017 Reunió amb la Diputació (Consells FP de Terrassa, Mataró i Rubí)

26/04/2017 Reunió del Fòrum a L'Hospitalet

06/07/2017 Reunió del Fòrum a Mataró

19/07/17 Reunió amb el Consell Català de l'FP (Varis Consells FP)

17/10/2017 Reunió del Fòrum a Girona

2018

25/01/2018 Reunió del Fòrum a Sabadell

26/01/2018 Reunió coordinació Consells FP del  Vallès Occidental  a Terrassa

18/04/2018 Reunió del  Fòrum a Mataró i signatura nou conveni 

El  mes  de  març  de  2011,  es  va  signar  un  acord  marc  de  col·laboració  entre  els

Consells de la Formació professional existents en aquell moment. És així com neix el

Fòrum de les ciutats amb Consell de la Formació Professional. 
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Al juliol de 2016 es va aprovar el primer conveni de cooperació i col·laboració entre els

municipis  que  integren  el  Fòrum  de  les  Ciutats  amb  Consell  de  la  Formació

Professional de Catalunya, i entre ells Rubí. A data 18 d’abril de 2018, es signa un nou

conveni de cooperació i col·laboració entre els municipis que integren el Fòrum de les

Ciutats  amb  Consell  de  la  Formació  Professional.  Aquest  nou  conveni  deroga  i

substitueix el Conveni de Cooperació i Col·laboració Fòrum de les Ciutats amb Consell

de la Formació Professional de Catalunya anterior, signat a Lleida el 2016.

Les ciutats que formen part del Fòrum de les Ciutats amb Consell de la Formació 

Professional de Catalunya són:

Barcelona, El Prat de Llobregat, Girona, Granollers, L’Hospitalet de Llobregat, Lleida, 

Mataró, Rubí, Sabadell (representant 15 municipis de la Conca Ripolll i Riera Caldes), 

Tarragona i Terrassa.

El Consell de l’FP de Rubí participa activament en les reunions tècniques que es 

convoquen trimestralment i de totes les activitats que s’organitzen.

L’objecte d’aquest conveni de cooperació i col·laboració és potenciar la relació i 

cohesió entre els municipis integrats en el Fòrum de les Ciutats amb Consell de la 

Formació Professional de Catalunya, i establir el compromís de treballar 

coordinadament i facilitant la transferència de coneixements i experiències entre ells.

Els objectius específics del Fòrum són els següents:

 Treballar des de la proximitat del territori, aportant el coneixement que ens 

dona la relació habitual amb els agents locals, per millorar la formació 

professional i/o ocupacional a les nostres ciutats.

 Actuar com a interlocutors necessaris de les institucions i organismes 

competents, en els nostres territoris, per avançar en una visió integrada de la 

formació professional i/o ocupacional.

 Defensar el paper de cada Consell com el responsable d’elaborar les 

demandes i propostes dels respectius territoris en relació amb la planificació i 

coordinació de la formació professional inicial i per a l’ocupació.

 Participar, de manera activa, en els diferents òrgans de planificació i 

coordinació de la formació professional i/o ocupacional creats per les entitats 

municipalistes, i en les zones educatives de cada territori.
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 Potenciar la coordinació efectiva entre els diferents departaments implicats en 

la formació professional i/o ocupacional, tant a escala local com de les altres 

administracions.

I per altra banda, és interès del Fòrum portar a terme les actuacions específiques que 

s’indiquen a continuació:

 Creació d’un marc de relació i col·laboració,  preferent i estable, amb les 

entitats relacionades en l’àmbit municipalista i de la Formació Professional, 

principalment: Associacions Municipalistes, Consells Comarcals, Diputacions 

provincials, Direcció General de la Formació Professional, Servei d’Ocupació 

de Catalunya, Consell Català de la Formació Professional i altres entitats 

vinculades amb la Formació Professional.

 Planificació d’actuacions dirigides a la recerca de la implicació de les entitats 

municipalistes, en igualtat de condicions amb la resta dels agents que 

incideixen directament en la Formació Professional, per tal que es puguin 

coresponsabilitzar de les decisions que es prenguin de forma global.

 Coordinació conjunta per mantenir una presència pública com una sola veu, en 

els espais que s’acordin, emetent opinions i  en defensa del reconeixement de 

la tasca desenvolupada en els municipis al voltant de la formació professional.

 Presentació com a interlocutors necessaris davant d’altres Administracions o 

entitats relacionades amb el nostre àmbit en els temes relacionats amb la 

formació professional en els nostres municipis i com a Fòrum.

 Planificació i execució d’actuacions especifiques de forma coordinada entre tots

els signants d’aquest conveni, en l’àmbit de la Formació Professional.

 Organitzacions de trobades i jornades amb altres agents de fora del nostre 

territori per contrastar experiències.

La Comissió de Seguiment del Fòrum (espai màxim de representació i decisió), es 

reuneix trimestralment. El Consell de l’FP de Rubí assisteix a aquestes reunions i hi 

participa activament.
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Recentment s’han creat tres comissions de treball, el Consell de l’FP de Rubí forma 

part de la Comissió d’ Admissió i Expansió. La seva funció és valorar les propostes 

d’accés al Fòrum dels municipis interessats i rebre les renúncies dels municipis del 

conveni signat. Les propostes s’aportaran a la Comissió de Seguiment del Fòrum per 

procedir a la seva aprovació.

Per altra banda, el Consell de la Formació Professional de Rubí, ha participat en dues 

reunions que es varen realitzar amb:

 El President del Consell Català de l’FP

 El Gerent dels Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona

3.5.- PARTICIPACIÓ EN LA MESA DE LA  FORMACIÓ PEL 
TREBALL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

2017

09/02/2017 Reunió Mesa de la Formació pel  Treball del Vallès Occidental

18/07/2017 Reunió Mesa de la Formació pel  Treball del Vallès Occidental

18/09/2017
Presentació  oficial  Mesa  de  la  Formació  pel   Treball  del  Vallès
Occidental a Rubí

2018

14/02/2018 Reunió Mesa de la Formació pel  Treball del Vallès Occidental

04/04/2018 Reunió  Mesa, Consells FP de la comarca (Terrassa, Sabadell, Rubí)

25/04/2018 Reunió Mesa de la Formació pel  Treball del Vallès Occidental

La Mesa de la Formació pel Treball del Vallès Occidental va ser constituïda el 10 

de març de 2107. Està emmarcada dins el Pacte per a la Reindustralització del Vallès 

Occidental.

Es defineix com un instrument de concertació territorial per a la millora de la formació 

professional al Vallès Occidental.
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Els objectius de la Mesa són:

 Treballar coordinadament entre els diferents agents i organismes existents a la 

comarca vinculats a la formació professional, per multiplicar l’impacte de les 

actuacions que es porten a terme i per optimitzar els recursos existents.

 Elaborar i consensuar acords específics en relació a la situació de la formació 

professional, especialment del sector industrial.

 Impulsar i dinamitzar accions conjuntes molt específiques en temes d’interès 

compartit que tinguin més sentit abordar des d’una òptica comarcal, sens 

perjudici del que cadascú porta a terme en el seu àmbit d’actuació.

 Potenciar la innovació en les polítiques de formació, a partir de la interacció i 

l’intercanvi de coneixement i experiència entre el conjunt d’agents del territori 

català.

 Anticipar tendències pel què fa a necessitats de formació de les empreses i del 

territori, dels recursos necessaris, dels interessos i inquietuds del potencial 

alumnat, dels canvis a la normativa, etc.

 Avaluar i desplegar millores en els diferents instruments de gestió en relació a 

l’impuls i millora de la formació, sobretot, en relació a la vinculació centre, 

alumnat i empresa.

El Consell de la Formació Professional de Rubí participa activament en aquesta Mesa.

El proppassat 18 de setembre de 2017, l’Ajuntament de Rubí, a les instal·lacions de 

RUBÍFORMA, va acollir l’acte de la seva presentació oficial.

En aquest moments s’està treballant en la definició del seu Pla de treball. Essent les 

entitats impulsores els Consells de la Formació Professional de la comarca del Vallès 

Occidental: Ajuntament de Rubí, Ajuntament de Sabadell i Ajuntament de Terrassa.

Com a proposta de Pla de Treball de la Mesa pel 2018 s’inclouen aquestes accions:

 Observatori de la formació: observar per planificar. Dispositiu permanent i 

innovador de detecció de les necessitats formatives capaç de concretar 

propostes i millores en la planificació i l’oferta.
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 Sensibilització vers els Certificats de Professionalitat: apropar a les 

empreses la necessitat de treballar i contractar a partir del Certificats de 

Professionalitat. Visió de l’FP integrada. Posar en valor les passarel·les 

educatives.

 Campanya de vocacions industrials: selecció de màxim deu perfils per 

treballar informació específica i de referència, sobretot, per 

alumnes,professors/res i tutors/res.

3.6.- PARTICIPACIÓ EN LA TAULA DE LA COMPETITIVITAT 
INDUSTRIAL DE RUBÍ (TCIR)

2017

19/04/2017 Reunió amb TCIR Reunió coordinació integració TCIR i Consell FP

23/05/2017 Reunió amb TCIR Reunió coordinació integració TCIR i Consell FP

28/11/2017 Reunió amb TCIR Anàlisi de la materialitat

2018

27/02/2018 Presentació resultats anàlisi materialitat. Constitució de les taules de

treball

22/03/2018 Reunió coordinació TCIR i Consell FP de Rubí

26/04/2018 1a reunió taula 2:  FP i ocupabilitat 

La Taula de la Competitivitat Industrial de Rubí (TCIR) és una iniciativa pionera i 

innovadora impulsada des de l’Oficina de Serveis a l’Empresa (OSE) de l’Ajuntament 

de Rubí.

Aquest nou òrgan té com a objectiu principal concretar un dels compromisos assolits 

en el Pla Director de Polígons d’Activitat Econòmica: promoure la cooperació, la 

cogestió i la corresponsabilitat dels principals agents de l’àmbit municipal i 

supramunicipal amb alt impacte al territori,  en la construcció de les polítiques de 

proximitat pel desenvolupament econòmic local.

https://www.rubi.cat/?set_language=ca
https://www.rubi.cat/?set_language=ca
http://www.rubiempresa.net/web/guest
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Així com  també, determinar els elements innovadors que afavoreixen la creació, la 

consolidació i l’atracció d’activitat empresarial al municipi de Rubí; i millorar 

l’ocupabilitat dels seus ciutadans.

La metodologia de treball de la TCIR és en xarxa, en forma de comissions de treball o 

taules especialitzades. Es centra en les àrees d’Empresa, Territori i Coneixement.

La Taula de la Competitivitat Industrial està formada per un Consell General que 

proposa i valida les actuacions prioritàries que es treballaran conjuntament en taules 

de treball integrades per agents dels tres àmbits (territori, empresa i coneixement), 

orientats a obtenir resultats concrets i mesurables amb un alt impacte.

El Consell de la Formació Professional de Rubí participa en la Taula 2: FP i 

ocupabilitat per a la millora de les empreses i la qualitat de vida”, emmarcada en 

l’àrea de Coneixement. La primera reunió va tenir lloc el proppassat 26 d’abril de 2018.

Amb anterioritat a la primera reunió de la taula 2,  el Consell de l’FP va participar en 

les reunions prèvies de la TCIR sobre l’anàlisi de la materialitat per a l’establiment 

d’objectius prioritaris amb els agents amb impacte a Rubí i en reunions prèvies que 

tenien l’objectiu de coordinar l’encaix de l’àrea del coneixement de la TCIR amb el 

Consell de l’FP de Rubí.

3.7.- PARTICIPACIÓ ACTIVA EN ELS WORKSHOPS PER A LA 
CONCEPTUALITZACIÓ D’UN CENTRE D’EXCEL·LÈNCIA EN 
INDÚSTRIA AVANÇADA DE RUBÍ

2018

15/02/2018 1a sessió Workshop: identificar usuaris potencials i possibles demandes

21/03/2018 2a sessió Workshop: solucions i solucionadors

19/04/2018 3a sessió Workshop: Disseny de funcions i usos del centre

Des de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de l’Ajuntament de Rubí, en el 

marc de la Taula de la Competitivitat Industrial (TCIR), des de l’Oficina de Servei a 
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l’empresa, s’està treballant en la conceptualització d’un Centre d’excel·lència en 

indústria avançada de Rubí, amb l’objectiu de reforçar la competitivitat del teixit 

empresarial mitjançant la millora de l’eficiència dels processos productius, la gestió 

energètica, la implantació de noves tecnologies, la capacitació de les persones i la 

generació de talent. Per assolir aquest objectiu es va desenvolupar una metodologia 

de treball que incloïa la participació i col·laboració d’agents públics i privats, participant 

en unes sessions de treball anomenades “whorkshops”.  El Consell de l’FP ha 

participat activament en aquestes sessions.  Es varen realitzar tres sessions de treball:

Primera sessió Objectiu: identificar els usuaris potencials del Centre d’Excel.lència i 

les seves possibles demandes.

Segona sessió  Objectiu: descriure possibles solucions a les demandes identificades 

a la sessió anterior, així com proveïdors o solucionadors que ja estiguin donant 

solucions similars al territori.

Tercera sessió: Objectiu: definir el disseny de funcions i usos del centre. 

Conceptualització de l’espai físic i virtual del centre.

A la darrera sessió, tots els agents participants vàrem quedar emplaçats a continuar 

col·laborant en accions futures encaminades a definir el Centre d’excel·lència en 

indústria avançada de Rubí.

3.8.- PARTICIPACIÓ EN EL PROJECTE INNOVADORS I 
EXPERIMENTALS 2016

El Projecte Innovadors i Experimentals 2016 estava format per dos subprojectes:

1) Definició dels nous perfils professionals i nous nínxols d’ocupació. L’agent 

energètic

El seu objectiu principal: «el reconeixement d’un nou perfil professional: l’agent 

energètic. Per aconseguir-ho, es realitzaran els tràmits necessaris amb l’ Institut Català

de Qualificacions Professionals (ICQP) per a l’obtenció del Certificat de 

Professionalitat de nivell II a partir d’una acció formativa pilot que permetrà capacitar 

l’agent energètic. L’obtenció d’aquest nou Certificat de Professionalitat, facilitarà la 
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incorporació en el mercat laboral de professionals capacitats per l’eficiència energètica

seguint criteris de sostenibilitat, economia i protecció del medi ambient». En aquest 

subprojecte el Consell de l’FP ha participat majoritàriament en la coordinació amb 

l’ICQP, tant en l’elaboració del conveni de col·laboració, com en les reunions tècniques

de seguiment de l’assessorament per part de l’ICQP. (aquest punt ha estat 

desenvolupat amb anterioritat).

Per altra banda també s’ha participat en la majoria de les reunions tècniques de 

seguiment del projecte.

2) La formació professional:  el desenvolupament econòmic

El seu objectiu principal: t»reballar la detecció de les necessitats professionals del 

sector industrial i productiu de la ciutat, impulsant marcs de col·laboració estables en el

territori amb tots els actors públics i privats, agents econòmics i socials,  com a pont 

entre el teixit productiu i els recursos formatius ja existents o de nova creació, quan 

sigui necessari, impulsant la formació professional dual on l’empresa i el centre fan un 

treball col·laboratiu per formar treballadors qualificats i en conseqüència, millorar la 

competitivitat de les empreses».

El Consell de l’FP ha realitzat la coordinació d’aquest subprojecte, acompanyant la 

tasca desenvolupada per la tècnica de referència del projecte.
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3.9.- ASSISTÈNCIA A CURSOS, JORNADES,...

Al llarg d’aquest any (març 2017 – abril 2018), el Consell de la Formació Professional

de Rubí, ha participat en les cursos, jornades,... que es detallen a continuació:

2017

Competititvitat i ocupació: 

aprotacions clau de l'FP a les 

empreses

Fundació Bertelsmann 18/01/2017

Jóvenes en contínuo tránsito hacia 

ninguna parte

Centre d'estudis sociològics 

sobre la vida quotidiana

27/01/2017

Reunió de treball de la  Comissió de

Formació del Pacte Industrial de la 

Regió Metropolitana de Barcelona

Consell català FP 09/02/2017

Inspirant futurs al llarg de la vida Consell català FP 06/03/2017

Fira Guia't, Jornada FP de 

Granollers

Ajuntament de Granollers 04/04/2017

FP DUAL: qualitat, cooperació  

perspectives sectorials

Fundació Bertelsmann 04/04/2017

Jornada FP de l'Hospitalet Ajuntament de l'Hospitalet 08/05/2017

Jornada de reflexió: què hauria 

d'aportar l'FP a la societat del futur

PIMEC 18/05/2017

30 anys INFORM Fundació Inform 24/05/2017

15 Jornada FP Terrassa Consell FP Terrassa 07/09/2017

Nous recursos per processos 

d'orientació

Diputació de Barcelona 09/11/2017

2018

Saló d’Ocupació Juvenil Barcelona Activa 14/03/18
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4.- CONCLUSIONS

Després de més d’un any des de la reactivació del Consell de la Formació Professional

de Rubí, cal fer esment i reflexionar sobre els següents aspectes:

Primer de tot compartir que s'han establert vies de comunicació i coordinació molt 

satisfactòries amb els agents que formen part de les taules de treball. Cal valorar la 

bona sintonia existent, la predisposició i la col·laboració rebuda per part de tots ells, 

amb les propostes i demandes realitzades des de el Consell de l’FP de Rubí.

Per altra banda, estem convençuts que des de el Consell de l’FP cal seguir treballant 

per prestigiar la Formació Professional i concebre la Formació Professional de forma 

integrada, englobant i encaixant els tres subsistemes: inicial, ocupacional i contínua. 

Hem de fer d’altaveu. La publicació del tríptic “Oferta de Formació Professional 

Integrada a Rubí”  va encaminat a aconseguir aquest objectiu, a banda de poder 

informar de tota l’oferta formativa d’FP de la ciutat.

Cal fer esment també a la IV Jornada de l’FP, de la qual la valoració, tal i com s’ha 

descrit anteriorment va ser molt satisfactòria. L’evolució de les jornades ha 

experimentat   al llarg del temps un salt qualitatiu. Els objectius eren: informar sobre 

l’oferta d’FP i també prestigiar-la i donar-li aquesta visió integrada dels tres 

subsistemes.

Així com també, s’ha de seguir incidint en la necessitat de treballar per aconseguir una

oferta de formació professional integrada de la ciutat, que encaixi amb les necessitats 

del teixit empresarial. L’estudi de la Fundació BCN Formació Professional ens donarà 

les claus per poder concretar les necessitats de l’empresa. Tot i que som molt 

conscients que els canvis en l’oferta de les especialitats formatives són lents,  i les 

necessitats de les empreses són immediates.

Sensibilitzar  per posar en valor els Certificats de Professionalitat, com a una formació 

que ofereix una titulació que té validesa en tot el territori espanyol i amb efectes de 

reconeixement de la formació professional. I com a prèvia, donar-los a conèixer, fer 

difusió,...doncs pensem que no són coneguts ni per la ciutadania en general, i encara 

menys pel teixit empresarial.
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Una de les tres línies d’actuació proposades en el Pla de Treball de la Mesa de la 

Formació pel Treball del Pacte per a la Reindustrialització del Vallès Occidental,  i de la

qual forma part el Consell de l’FP de Rubí, incideix concretament en aquest punt: «la 

sensibilització i la difusió del coneixement dels Certificats de Professionalitat», sobretot

en el teixit empresarial.

S’ha pogut constatar la dificultat de poder arribar a la ciutadania quan fem difusió dels 

programes, serveis i accions de RUBÍ FORMA, s’han de trobar les vies de 

comunicació adequades. Pensem que són desconeguts per a molta gent. 

I per altra banda, aconseguir canviar la percepció que es té dels recursos i serveis de 

RUBI FORMA, per part dels rubinencs. S’ha de poder transmetre que són recursos per

a tota la població, no només per a persones aturades o amb baixa qualificació. 

Una altre aspecte que no podem oblidar és la necessitat d’incidir per reduir el fracàs 

escolar i l’abandonament prematur. La posada en marxa d’un nou PFI el proppassat 

novembre (Auxiliar d’hoteleria: cuina i càtering)  encaixa amb aquest objectiu.

El treball en xarxa entre tots els agents que intervenen amb els joves: centres 

educatius, EAP, Joventut, educació,...també és necessari per poder fer una feina 

coordinada i complementària. En aquesta línia va encaminada la guia que des de la 

taula 2 s’està elaborant, on hi haurà recollides totes les entitats, organitzacions que 

intervenen amb els joves i la persona de referència.

Per acabar esmentar la valoració positiva que es fa de la col·laboració que hem iniciat 

amb la CECOT per impartir formació contínua a les instal·lacions de RUBÍ FORMA, a 

partir del conveni que es va signar entre ambdues parts i que permet oferir formació 

als treballadors i formació a mida a les empreses.
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5.- PROPOSTES DE FUTUR

Com a propostes de futur, des del Consell de l’FP de Rubí es planteja:

 Donar continuïtat als objectius plantejats en el Pla de Treball  del Consell de l’FP de 

Rubí 2017 – 2019. 

 Proposar afegir un punt al Pla de Treball que reculli tota la tasca de coordinació i 

representació que es realitza des del Consell de l’FP amb d’altres entitats, àrees, 

organismes,... com ara: el Fòrum de les ciutats amb Consell de l’FP, la Mesa de la 

Formació pel treball, la Taula de la Competitivitat Industrial, altres àrees de 

l’Ajuntament,...

 Donar continuïtat a la Jornada de l’FP incidint en: la importància que el teixit 

empresarial tingui més presència, que hi hagi representació de més municipis, ampliar 

a dos dies la jornada, que tota l’oferta d’FP de la ciutat es mostri en un sol espai,...

 Posar en marxa un CLOUD que permeti ser una eina de treball per a tots els membres 

de les taules del Consell de l’FP, on poder compartir informació, sigui una eina de 

comunicació,...

 Actualitzar periòdicament el tríptic de l’Oferta de Formació Professional Integrada de 

Rubí.

 Proposar un calendari anual de les activitats del Consell d l’FP (sessions de les taules de

treball, Comissions Permanents, Ple,...)

 Seguir treballant per reduir el fracàs escolar i l’abandonament prematur dels joves de 

Rubí, incidint en el treball en xarxa entre els agents i impulsant un tastet d’oficis.

 Establir una coordinació entre tots els agents de la ciutat que realitzen orientació.

 Encaixar els objectius de la Mesa de la Formació pel Treball, i els de la Taula 2 de la 

Taula de la Competitivitat Industrial, amb els del Consell de l’FP.

 Incloure informació del Consell de l’FP de Rubí a la pàgina web de RUBÍ FORMA.
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