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1.- INTRODUCCIÓ

Aquest document recull les accions realitzades pel Consell de l ‘FP de Rubí, en el seu

segon any d’activitat des de la seva reactivació l’any 2017. Abarca el període de maig

de 2018 al juliol del 2019.

El Pla de treball va estar plantejat per tenir una durada de dos anys: del 2017 al 2019,

recollint tres línies de treball:

- Adequació, foment i millora de la Formació Professional

- Transició escola – treball

- La formació al llarg de la vida

En aquest document també es pretén fer un balanç de les fites aconseguides, i allò

que ha quedat pendent, i fa una mirada al futur, a com encarar els nous reptes del

Consell i a consolidar la feina feta fins al moment. 

Sempre amb una visió INTEGRADA de la Formació Professional, tenint en compte tots

els agents econòmics, socials,... que hi estan implicats. I tenint de referència el full de

ruta elaborat pel Consell  Català de l’FP  cap a l’Estratègia Catalana de Formació i

Qualificació  Professionals  que  ha  de  desplegar  l’Agència  Pública  de  Formació  i

Qualificació Professionals de Catalunya, per tal de donar compliment a la Llei 10/2015

de 19 de juny, de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya.
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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:

Línia 1. Adequació, foment i millora de la Formació Professional (FP)

Línia 2. Transició Escola - Treball

Línia 3. La formació al llarg de la vida

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

1.1. 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.

1.2. 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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1.3. 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.

1.4. 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.

1.5. 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.

Línia 2. Transició Escola - Treball

2.1. 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...
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2.2. Orientació de l’alumnat

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

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

2.3 Programa de Formació i Inserció (PFI)

• Ampliar l’oferta dels PFI.

Línia 3. La formació al llarg de la vida

3.1. 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.

3.2. 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:

A) Línia 1: Adequació, Foment i millora de l’FP

B) Línia 2: Transició escola-treball

C) Línia 3: La formació al llarg de la vida

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 dinamitzat des del Consell de l’FP de Rubí. 

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, durant 

aquest segon any d’activitat del Consell de l’FP de Rubí, després de la seva 

reactivació, hem continuat planificant i realitzant les sessions de treball de les 

tres taules que constituïdes al setembre del 2017:

- 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 de treball s’han reunit trimestralment i han estat força participatives, 

a excepció de la taula 3 que no ha estat tan activa.
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Línia 1: Adequació, foment i millora de l’FP

1.1. 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.

Accions realitzades:

1. ANÀLISI DE L’ESTUDI “LA FORMACIÓ PROFESSIONAL I L’ACTIVITAT 

ECON`MICA A RÚBI

2.  ELABORACIÓ I ACTUALITZACIÓ DE DOCUMENTS SOBRE L’OFERTA D’FP 

INTEGRADA AL TERRITORI

1. ANÀLISI ESTUDI “LA FORMACIÓ PROFESSIONAL I L’ACTIVITAT ECONÒMICA

A RUBÍ

Es realitza l’ anàlisi de l’estudi realitzat per la Fundació BCN Formació Professional. 

Estudi que tenia 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..
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2.  ELABORACIÓ I ACTUALITZACIÓ DOCUMENTS SOBRE L’OFERTA D’FP 

INTEGRADA AL TERRITORI

Es tracta de dos documents que recullen tota l’oferta de formació professional 

integrada (inicial i per a l’ocupació) de l’àmbit d’influència de Rubí, incloent els 

següents municipis: Sabadell, Terrassa, Sant Cugat del Vallès i Castellbisbal. 

Un dels dos documents realitza una comparativa de l’oferta formativa de formació 

professional inicial per famílies professionals i municipis, on es pot observar quines 

especialitats estan representades a aquests municipis.

L’altre document recull, per municipis, tota l’oferta de formació professional integrada: 

FP inicial i FP ocupacional.

La intenció es poder anar actualitzant aquests documents periòdicament, en funció de 

les noves aprovacions i dels nous cursos escolars. A data d’avui ha estat actualitzat 

dues vegades.

1.2. 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).

Accions realitzades:

1. ORGANITZACIÓ DE LA V JORNADA SOBRE LFP A RUBÍ

2. 2a i 3a EDICIÓ DOCUMENT OFERTA FP INTEGRADA

3. PROMOCIÓ DE LES VOCACIONS INDUSTRIALS

4. ACCIONS DE DIFUSIÓ: XARXES SOCIALS, WEB, MITJANS DE COMUNICACIÓ
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1. ORGANITZACIÓ DE LA V JORNADA SOBRE L’FP A RUBÍ

En el transcurs d’aquest any s’ha organitzat una jornada sobre l’FP a Rubí: 

la V Jornada sobre l’FP a Rubí.
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Per a la planificació i l’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

• Consell de l'FP de Rubí

• EDRA, Escola D’art I Disseny

Reunions realitzades:

2018

17/10/18 1a reunió comissió planificació jornada FP

26/11/18 2a reunió comissió planificació jornada FP

                                       2019

14/01/19 3a Reunió comissió planificació jornada FP

18/01/19 Reunió orientadors EAP

14/02/19 Reunió amb els centres educatius

12/03/19 Reunió amb els centres educatius

15/03/19 Reunió amb els empresaris de la taula rodona i la moderadora

22/03/19 Reunió amb els ex-alumnes de la taula rodona d’ex-alumnes d’èxit

08/04/19 Reunió valoració interna jornada FP 

10/04/19 Reunió valoració externa jornada FP
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Dades generals

El 26 de març de 2019 el Consell de l’FP de Rubí, va organitzar la V Jornada sobre 

l’FP de Rubí.

Els Objectius de la Jornada eren:

Objectius generals

• Prestigiar l’FP integrada

• Informar sobre l’oferta d’FP integrada de Rubí i l’oferta que complementi 

             d’altres municipis 

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 (publicitat) de la Jornada.

• Aconseguir més participació de les famílies

• Ampliar oferta formativa que complementi dels municipis propers 

Hi varen assistir 1.049 persones, la gran majoria estudiants de l’ESO.

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

continuació:

Xerrades:

 “FP Dual: La meva experiència”
Xerrada a càrrec de l'Alianza per a l'FP Dual.

Taula Rodona amb exalumnes d'èxit dels centres educatius i formatius de Rubí.

Què en trec ara d'estudiar? 
Xerrada a càrrec de Carme Martínez-Roca, Professora d'orientació professional de la 
UAB.

Oportunitats de mobilitat a l’estranger
Xerrada a càrrec d’Anna Pajarón, International Projects Department Manager de la 
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa i d’Ares Riart Arnalot, 
coordinadora de la Vibria Intercultural.

Taula Rodona “Descobreix i salta al món laboral” a càrrec d’empresaris i 
empresàries de Rubí.

No sap què fer! Com podem acompanyar als nostres fills i filles 
Xerrada a càrrec de David Codina Riqué mestre de Primària, d’ESO i de Batxillerat.

Tallers:

Taller VJing, música interactiva” a càrrec d'edRa Escola d'art i disseny.

Taller: Serigrafia “MousePad” a càrrec d'edRa Escola d'art i disseny. 

Taller: Modelisme Industrial a càrrec del Col·legi  Regina Carmeli. 

Taller: Reproducció de planta a partir d’un esqueix a càrrec de la Font del Ferro.

Taller: Robòtica a càrrec de l’ alumnat d’ESO de #somMontserrat.

Taller: Piruletes dolces amb nitrogen a càrrec de l’Escola d’Hoteleria Joviat.

Taller: Receptes i tècniques de cuina en miniatura a càrrec de Campos Estela.

Activitats programades

Demostració de perruqueria a càrrec de  l'INS La Serreta.

Taller: Posa't en forma a càrrec del CFGS Condicionament físic del Col·legi Regina 
Carmeli.

Taller: VJing, música interactiva  a càrrec d'edRa, Escola d'Art i Disseny.
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Taller: Modelisme Industrial a càrrec de CFGS de Modelisme Industrial del Col·legi 
Regina Carmeli.

Taller: Serigrafia “MousePad” a càrrec d'edRa, Escola d'Art i Disseny.

Taller: Hàbits saludables “Aprenem a cuidar-nos” a càrrec de Laia Oulego i Raquel
Garrido infermeres de pediatria del CAP Mútua Rubí.

Taller: Patinatge a càrrec de l’Escola Mare de Déu de Montserrat.

Taller: Preparació per càsting-oratòria a càrrec de la professora Lucía Torres, actriu 
de musicals, cantant i coach vocal. Amb la col·laboració de Dinàmic Crescendo.

Exhibicions de K-Pop a càrrec dels col·lectius joves: Onstage, Twilight i el taller de 
Torre Bassas.

Taller i exhibició de Capoeira a càrrec del Grup Capoeira Brasil de Rubí.

Breakdance i Hip hop (nivell competició) grup Tiger a càrrec del professor Álvaro
González membre de Street Squad. Amb la col·laboració de Dinàmic Crescendo.
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Les entitats participants a la jornada van ser:

• Aliança per a l’FP Dual (Fundació Bertelsmann)

• Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa

• Campos Estela

• CAP Mútua Rubí

• CECOT Formació

• Col·legi Regina Carmeli

• Consultora: Mireia Núñez de Prado

• Dimamic Crecendo

• Diputació de Barcelona

• EdRa, Escola d’Art i Disseny

• Escola d’Adults de Rubí

• Escola d’Hoteleria Joviat

• Escola Mare de Déu de Montserrat

• Escola Oficial d’idiomes de Rubí

• Font del Ferro, SL. Societat municipal

• Grup Capoeira Brasil de Rubí

• Institut J.V. Foix

• Institut L’Estatut

• Institut La Serreta

• Institut de Terrassa

• Joviat FP integrada

• La Víbria Intercultural

• Oficina de Servei a l’Empresa (Ajuntament de Rubí)

• PFI-PIP Rubí

• PFI-PTT Rubí

• Programa SEFED Rubí

• Rubí Bike

• Rubí Jove (Ajuntament de Rubí)

• Serveis i Assessorament Cem Formació, SL

• Vak Kimsa, SA

• Wetron Automatización, SA



CONSELL DE L’FP DE RUBÍ INFORME ANUAL 2018-2019 PÀG. 17

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

• Ampliació horari jornada: matí i tarda, amb activitats durant tot el dia: 
exhibicions, demostracions, tallers,...

• Canvi ubicació a la Rambla del Ferrocarril.

• Convidar oferta formativa que complementa la de Rubí: INS de Terrassa, 
Escola Joviat (Cifo Vallès, interessat, convidat, però no va poder venir).

• Entitats que varen participar per primera vegada amb un estand: Escola 
d’adults, Escola oficial d’idiomes, Font del ferro, Cecot Formació, Escola 
Montserrat, Alianza para la FP Dual, food truck Campos estela,...

• Els 3 PFI’s de la ciutat junts a l’estand.

• 3 carpes en comptes d’una: fira, activitats i xerrades.

• Centralitzar tota l’activitat en un sol espai.

• Suport community manager: per a la difusió i per a la coordinació amb l’àrea de
Comunicació de l’Ajuntament.

• Taula rodona d’empresaris.

• Format Ticket beguda i entrepà reutilitzable.

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 pels comerços de la ciutat.

• 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 als centres educatius i formatius dels municipis propers.

• Publicitat a les AMPES i associacionisme educatiu.

• Publicitat a les xarxes socials.

• Publicitat a la pàgina web de RUBI FORMA.

• Publicitat a la TV de la recepció de RUBÍ FORMA.
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Resultats del qüestionari de valoració dels visitants:

Tenint en compte que només varen omplir el qüestionari 40 persones el dia de la 
jornada i que posteriorment, vam demanar als centres educatius que el 
complimentessin;  aquests són els resultats obtinguts sobre un total de 326 
qüestionaris (1.049, nombre total de visitants):

• 48% dones, 52% homes

• Mitjana d’edat: 15-18 anys

• 90%  són rubinencs

• Principal canal de difusió de la jornada són els centres educatius.

• La valoració global és d’un 3 el 48.4 % i un 4 el 22.4 %, (sobre 4).

Els resultats no varien significativament en referència a la jornada anterior.

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

• Valoració global de la jornada d’èxit.

• Nova ubicació de la jornada: Rambla del Ferrocarril.

• Més afluència de gent (783 IV jornada, a 1.049  la V jornada).

• Major interès a participar a la jornada per part de centres educatius d’altres 
municipis (Sant Cugat ESN, AGORA Sant Cugat, INS Leonardo da Vinci).

• President AMPA Duc de Montblanc i vicepresident FAPAES (federació AMPES 
secundària) interessat en fer una xerrada sobre FP.

• Predisposició dels participants en col·laborar.
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• Temes d’interès de les xerrades: FP dual, mobilitat internacional, orientació, 
empresa, ex-alumnes èxit,... mirada més global.

• Participació de les empreses a la taula rodona.

• La difusió realitzada per les xarxes socials.

• Obsequi a tots els participants externs.

• Format Ticket beguda i entrepà reutilitzable.

• Col·laboració dels alumnes del PFI de cuina i del Programa SEFED.

• La Comissió de la planificació de la jornada.

• Valoració positiva de l’organització, logística i participació.

• Profitosa per poder mostrar l’oferta formativa.

• Participació d’oferta formativa d’altres municipis.

Aspectes a millorar

• Respectar l’ horari d’inici i finalització de la jornada per part dels expositors.

• Poca insonorització de les carpes, que distorsionava els ponents.

• L’objectiu de fer activitats paral·leles per atreure la gent, ha dispersat la gent. I 
no s’ha complert l’objectiu de millorar l’assistència per la tarda.

• El Web per a realitzar les inscripcions ha sofert força incidències.

• Més implicació dels professors a l’hora de fer seguiment de l’actitud dels seus 
alumnes, aprofitament jornada.

• Respectar el compromís d’assistència a les xerrades on s’havia realitzat la 
inscripció.

• Baix nivell de complementació del qüestionari de valoració.

• Baix nivell de participació dels centres educatius de secundària concertats i 
batxillerat.

• Millorar els focus de llum de les carpes 3 x 3.

• Imants per a penjar els frisos de les carpes 3 x 3, no utilitzar cinta doble cara.
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• Millorar l’índex d’assistència dels adults i de les famílies.

• L’anul·lació d’una xerrada (mobilitat internacional).

• Poca afluència de gent a les activitats de la tarda.

• Les activitats sorolloses de la carpa d’activitats, distorsionava els altres tallers.

• Disposar de més espai als estands.

Propostes de futur

• Indicar amb un cartell l’horari del lliurament de l’esmorzar.

• Publicitar les xerrades per les xarxes socials, de forma individual.

• Realitzar la formalització de la inscripció amb ordinador.

• Realitzar tallers, activitats, demostracions... en els estands.

• Oferir un berenar a la tarda.

• Establir un espai de dinar.

• No obrir la jornada fins que l’alcaldessa faci la inauguració.

• Realitzar qüestionaris d’avaluació mitjançant formularis de Google.

• Realitzar la jornada en un “recinte firal”.

• Ampliar la durada de la jornada, tenint en compte la despesa i el volum de 
feina.

• Canvi ordre ubicació de les carpes per “obligar” a passar per tot arreu.

• Disposar de llum als estands el dia anterior pel muntatge.

• No planificar xerrades en horari de 13 a 16 h.
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2. 2a i 3a EDICIÓ DOCUMENT OFERTA FP INTEGRADA

S’han editat  dues noves edicions del  document  on queda recollida  tota l’oferta de

Formació Professional Integrada de Rubí:

- Novembre 2018

- Abril 2019

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,...), en format paper i en format digital.

En  cadascuna  de  les  edicions,  s’ha  anat  introduint  cadascuna  de  les  propostes

realitzades pels diferents agents que participen a les taules de treball del Consell de

l’FP de Rubí.
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3. PROMOCIÓ DE LES VOCACIONS INDUSTRIALS

El Consell de l’FP de Rubí, participa activament en la Mesa de la Formació pel Treball 

del Pacte per a la Reindustralització del Vallès Occidental del Consell Comarcal del 

Vallès Occidental.

Recentment han publicat el catàleg de les vocacions industrials prioritàries, es pot 

consultar a la seva pàgina web.

http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/desenvolupament-economic-local/pacte-
per-la-reindustralitzacio-del-valles-occidental/vocacions-industrials-al-valles-occidental/
cataleg-de-vocacions-industrials-prioritaries

El Consell de l’FP de Rubí, ha participat en l’elaboració d’aquestes fitxes i amb més 

profunditat en la fitxa vocacional de Robòtica.

Per altra banda, s’està valorant, conjuntament amb l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament, 

la possibilitat de poder realitzar els tallers de vocacions industrials que des de el 

Consell Comarcal del Vallès Occidental s’estan realitzant als centres educatius de 

primària i de secundària. 

4. ACCIONS DE DIFUSIÓ: XARXES SOCIALS, WEB, MITJANS DE 

COMUNICACIÓ

Al llarg d’aquest any, s’ha fet difusió a les xarxes socials, al web de RUBÍ FORMA i de 

l’Ajuntament de Rubí, així com als mitjans de comunicació (Diari de Rubí, Ràdio 

Rubí,...) de tota l’activitat realitzada pel Consell de l’FP i també de les accions 

formatives de formació professional de l’Oficina de formació de RUBÍ FORMA.

Per altra banda, s’ha anat actualitzant i ampliant la informació recollida sobre el 

Consell de l'FP de Rubí, al web de RUBÍ FORMA.
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1.3. 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.

Accions realitzades

1. XERRADA FP DUAL (ALIANZA FP DUAL) V JORNADA FP

2. SESSIONS INFORMATIVES SOBRE FP DUAL ALS CENTRES EDUCATIUS

3. ADHESIÓ A L’ALIANZA PARA LA FP DUAL

1. XERRADA FP DUAL (ALIANZA FP DUAL) V JORNADA FP

En la V Jornada sobre l’FP de Rubí l’Alianza para la FP Dual va realitzar una xerrada 

sobre l’FP dual anomenada: “L’FP Dual: la meva experiència”.

La xerrada va constar de dues parts:

1) Breu explicació de què és la FP Dual i els seus avantatges.

2) Experiència personal d'un jove que ha fet FP Dual.

En finalitzar les exposicions, es va obrir un torn obert de paraules.

En acabar la xerrada es va poder donar informació als assistents sobre els centres que
ofereixen cicles formatius en modalitat Dual.

Va ser una de les xerrades més ben valorades de la jornada, amb un alt índex de 

participació.
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2. SESSIONS INFORMATIVES SOBRE FP DUAL ALS CENTRES EDUCATIUS

En aquest curs escolar hem realitzat dues sessions informatives a dos centres 

educatius de Rubí sobre l’FP Dual. Aquestes sessions han estat dinamitzades per 

l’Alianza de l’FP dual. Hi ha previst realitzar més sessions a altres centres educatius 

que ho han sol·licitat.

Els centres educatius on s’han realitzat les sessions informatives han estat:

- Liceu Politècnic

- Institut Duc de Montblanc

La valoració de l’experiència ha estat molt satisfactòria. Es va aprofitar per fer difusió 

de l’oferta d’FP integrada existent al municipi, explicant i lliurant un exemplar a cada 

assistent del document de l’oferta de Formació Professional integrada”. 

3. ADHESIÓ A L’ALIANZA PER A L’FP DUAL

Recentment hem formalitzat l’adhesió a l'Alianza per a l’FP Dual.

L’Alianza  per  a  l’FP  Dual  és  una  xarxa  d’empreses,  de  centres  educatius  i
d’institucions compromeses amb la millora de l’empleabilitat dels joves a través del
desenvolupament  d’una  FP  de  qualitat.  L’Alianza  per  a  l’FP  Dual  també  pretén
aglutinar les millors iniciatives i experiències d’FP Dual.

L’adhesió a l’Alianza per a l’FP Dual implica diferents actuacions per ambdues parts:

Actuacions per part de l’ l’Alianza p  er a l’  FP Dual  

L’Alianza per a l’FP Dual recolza a les institucions que s’adhereixen amb tres línies
d’actuació:

- VISIBILITAT: fer referència, a la seva web i a altres activitats de comunicació ,
la  contribució  que  les  institucions  adherides  realitzen  en  favor  del
desenvolupament de l’FP Dual.

- CONEIXEMENT:  les  institucions  adherides  tindran  a  la  seva  disposició  la
possibilitat  de  participar  en  trobades  amb  altres  membres  de  la  xarxa  i
intercanviar experiències, coneixements i millors pràctiques.
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- RECURSOS: l’Alianza ofereix  a les institucions adherides  productes i  eines
específics  creant  així  valor  afegit  pels  seus membres,  fruit  del  coneixement
generat de forma col·laborativa.

Actuacions per part de les institucions adherides

- DIFUSIÓ DE L’FP DUAL:  compromís de difondre i  potenciar  el  model  d’FP
Dual, així com l’existència i activitat de l’Alianza per a l’ FP Dual.

- PARTICIPACIÓ  ACTIVA:  participació  en  les  trobades  i  grups  de  treball
desenvolupats per la xarxa.

- COMPROMÍS AMB LA QUALITAT EN FP DUAL:  compromís  de  difondre  i
promoure els criteris de qualitat fixats per l’Alianza per a les empreses i  els
centres educatius.

1.4. 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  (Institut  Català  de  les  Qualificacions

Professionals)’homologació  d’un  nou certificat  de  professionalitat  de  nivell  II

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

Accions realitzades: 

1. CONTINUÏTAT DEL CONVENI AMB L’ ICQP

2.  PUBLICACIÓ NOVA QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL “GESTIÓ DELS SISTEMES

D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN L’ENVOLUPANT”

3.  COORDINACIÓ AMB CEM FORMACIÓ

1. CONTINUITAT CONVENI ICQP (Institut Català de les Qualificacions 

Professionals)

La vigència del conveni de col·laboració amb l’ICQP es va establir per quatre i es va 

signar l’any 2017.
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Fruit d’aquest conveni l’ICQP ha ofert la seva col·laboració per a diferents accions que 

detallem a continuació:

- Participació amb dues ponències a la jornada que va organtizar el Consell de l’FP: “El

Sistema Integrat de Formació i Qualificació Professional”:

. Ponència 1: “L’FP inicial i les passarel·les educatives, a càrrec de la directora 

  tècnica de l’ICPQ (Institut Català de les Qualificacions Professionals).

. Ponència 2: “L’Acredita’t”, a càrrec de la cap de l’Àrea de qualificacions de 

  l’ICQP (Institut Català de les Qualificacions Professionals).

I per altra banda, al llarg d’aquest any, s’ha estat treballant conjuntament entre l’ICQP 

(Institut Català de les Qualificacions Professionals) i l RUBÍ FORMA pel 

desenvolupament d’una nova qualificació professional: “La  gestió dels sistemes 

d’eficiència energètica en l’envolupant”. Treball que s’havia iniciat l’any anterior.

2.  PUBLICACIÓ NOVA QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL “GESTIÓ DELS 

SISTEMES D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN L’ENVOLUPANT”

Fruit de la feina desenvolupada durant aquest any entre RUBÍFORMA i l’ICQP, 

d’elaboració d’una nova qualificació professional, elaborada en el marc del conveni de 

col·laboració “La  gestió dels sistemes d’eficiència energètica en l’envolupant” (explicat

al punt anterior), recentment s’ha publicat al Catàleg de Qualificacions Professionals 

de Catalunya i Catàleg Modular Integrat de Formació Professional aquesta nova 

qualificació professional: “Gestió dels Sistemes d'eficiència energètica en 

l’envolupant”.

3.  COORDINACIÓ AMB CEM FORMACIÓ

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 hi participa de forma activa.
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Des de les mateixes taules hem fet difusió de la seva oferta formativa. Així com en el 

document que es publica periòdicament des del El Consell de l’FP que recull tota 

l’oferta de formació professional integrada de Rubí.

Per altra banda, també s’estableix coordinació en el referent a la formació contínua, 

per tal de no solapar-nos en l’oferta.

1.5. 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.

Accions realitzades

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 posant sobre la taula, la possibilitat 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.

Esmentar una reunió que es va realitzar amb l’Escola Regina Carmeli, amb l’objectiu 

de conèixer una nova proposta de cicle formatiu sobre “modelisme industrial”, en la 

que si que es va fer esment a la conveniència de poder col·laborar en el referent a 

poder intermediar amb les empreses per acollir alumnes en pràctiques per a aquesta 

formació.

Relacionat amb aquest punt fer esment de la tasca que s’està desenvolupant en 

relació a la MOBILITAT INTERNACIONAL. Les accions desenvolupades han estat:

- Mapa recursos mobilitat internacional existent a Catalunya

- Experiència sobre Mobilitat internacional als centres educatius de Rubí
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- Organització d’una xerrada sobre mobilitat internacional: “Oportunitats de 
mobilitat a l’estranger”, emmarcada dins el programa de la V Jornada sobre 
l’FP, en la que els ponents eren: la responsable del Departament de Projectes 
de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa i la 
coordinadora de Vibria Intercultural.

A continuació es detallen les sessions realitzades amb la taula de treball 

corresponent a aquesta línia, els agents participants, així com els aspectes treballats.

Dates de les sessions de treball
           2018 2019

26/06/18 25/09/18 04/12/18 05/02/19 07/05/19

AGENTS

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

Institut J. V. Foix

EDRA, Escola d’Art i Disseny

Col·legi Regina Carmeli

Escola Mare de Déu de Montserrat

Institut Castellbisbal

Oficina de treball (SOC)

Oficina Servei a les Empreses (Ajuntament de Rubí)

CCOO

Oficina Inserció RUBI FORMA

Àrea Educació de l'Ajuntament de Rubí

Consell Comarcal Vallès Occidental

Rubí Brilla (Ajuntament de Rubí)
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Els aspectes treballats fins al moment en aquesta taula han estat:

• Presentació  i  anàlisi  de  l’estudi:  “La  Formació  Professional  i  l’activitat

econòmica a Rubí”.

• Proposta de la  publicació periòdica del  document  de:  “L’oferta de Formació

Professional Integrada a Rubí”.

• Catàleg de vocacions industrials.

• Tallers de sensibilització a les vocacions industrials.

• Experiències sobre mobilitat internacional.

• Vies de col·laboració amb la borsa de treball de Rubí Forma.

• V Jornada sobre l’FP a Rubí: Comissió.

• Jornada: El sistema Integrat de Formació i qualificació professional.

• Mobilitat internacional.

• Propostes de futur.
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Línia 2: Transició escola – treball

2.1. 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...

Accions realitzades

1. INICI COORDINACIÓ AMB L’ÀREA D'EDUCACIÓ DE L’AJUNTAMENT

2. INICI COORDINACIÓ AMB L’ESCOLA D’ADULTS DE RUBÍ

3. INICI PARTICIPACIÓ EN EL GRUP DE TREBALL SOBRE ABSENTISME 

ESCOLAR

1.INICI COORDINACIÓ AMB L’ÀREA D’EDUCACIÓ DE L’AJUNTAMENT

Des de el Consell de l’FP de Rubí valorem com a indispensable poder treballar en 

xarxa amb els diferents agents implicats en la transició escola – treball.

En data 30 de novembre de 2018, vàrem realitzar una reunió de coordinació amb els 

referents de l’àrea d’educació de l’Ajuntament de Rubí, per tal de poder assolir els 

següents objectius:
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- Iniciar una via de coordinació, treball en xarxa pel que es refereix a l’abandonament 

escolar prematur.

- Informar sobre el recull de recursos d’orientació que s’estava realitzant des del 

Consell de l’FP de Rubí.

- Informar sobre els tallers de vocacions industrials que des de el Consell Comarcal del

Vallès Occidental s’estan realitzant als centres educatius de primària i de secundària. 

Veure la possibilitat de realitzar-lo als centres educatius de Rubí.

S’acorda planificar una reunió pel curs vinent, on des d’Educació es convidarà a les 

direccions dels centres educatius i a inspecció.

2. INICI COORDINACIÓ AMB L’ESCOLA D’ADULTS DE RUBÍ

El dia 16 de novembre de 2018 es va realitzar una reunió amb la direcció de l’Escola 

d’adults de Rubí, amb un triple objectiu:

- Conèixer els recursos, oferta formativa, accions,... d’ambdues parts.

- Establir vies de coordinació.

- Proposar la seva participació a la V jornada sobre l’FP de Rubí.

3. INICI PARTICIPACIÓ EN EL GRUP DE TREBALL SOBRE ABSENTISME 

ESCOLAR

Des de el grup de treball sobre absentisme escolar, s’han posat en contacte amb el 

Consell de l’FP de Rubí, per tal de proposar la seva participació en aquest grup de 

treball. Hem realitzat un primer contacte amb la tècnica de referència, hem mantingut 

una reunió amb la consultora que assessora, i fet alguna aportació, però per 

incompatibilitat d’agendes, fins al moment, ens ha estat impossible participar en cap de

les sessions de treball. Hi ha prevista una propera reunió pel mes de setembre a la 

que tenim planificat assistir.
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2.2. 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...

Accions realitzades

1. RECULL RECURSOS ORIENTACIÓ EXISTENTS A RUBÍ

2. DECÀLEG SOBRE ORIENTACIÓ (FÒRUM CIUTATS AMB CONSELL DE L’FP)

3. REUNIÓ AMB L’OFICINA DE TREBALL DE RUBÍ

1.RECULL RECURSOS ORIENTACIÓ EXISTENTS A RUBÍ

Al llarg d’aquest any s’ha finalitzat el recull de tots els recursos d’orientació existents a

Rubí.

Entenem l’orientació professional com a una eina indispensable d’acompanyament de

les persones per tal d’assolir rendiments acadèmics i educatius d’èxit.

Es considera com un procés continu que permet als ciutadans, a qualsevol edat i al

llarg de les seves vides, determinar les seves capacitats per poder prendre decisions

en matèria d’educació, formació i ocupació.

2. DECÀLEG SOBRE ORIENTACIÓ (FÒRUM CIUTATS AMB CONSELL DE L’FP)

El Consell de l’FP de Rubí, participa activament en les sessions de treball del Fòrum

de ciutats amb Consell de l’FP. 

En aquestes reunions, s’ha fet un monogràfic d’orientació que s’ha traduït en un 

document final en forma de “decàleg per un bon servei d’orientació” que inclou 

bones pràctiques al respecte de l’orientació. Aspecte que recollim quan parlarem més 
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endavant de la participació del Consell de l’FP de Rubí en el Fòrum de ciutats amb 

Consell de l’FP.

Aquest decàleg sobre l’orientació contempla els següents punts:

1. Unificació de criteris

2. Transversalitat

3. Eines eficients

4. Serveis estables i de qualitat

5. Passarel·les

6. Planificació

7. Orientació professionalitzadora

8. Orientació i accessible

9. Orientació al llarg de la vida

10. Compromís polític

3. REUNIÓ AMB L’OFICINA DE TREBALL DE RUBÍ

En data 10 de desembre de 2018 es va realitzar una reunió amb la direcció i els 

orientadors de l’Oficina de Treball de Rubí, amb el doble objectiu de:

- Poder recollir la metodologia del servei d’orientació vers els seus usuaris.

- Establir vies de coordinació.

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

PFI

Objectiu plantejat:

• Ampliar l’oferta dels PFI
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Accions realitzades

1.SELECCIÓ  ALUMNAT  PROGRAMA  PFI  AUXILIAR  D’HOTELERIA:  CUINA  I

CÀTERING 2018 – 2019

2. CONTINUITAT PFI: AUXILIAR D’HOTELERIA: CUINA I CÀTERING

1.SELECCIÓ  ALUMNAT  PROGRAMA  PFI:  AUXILIAR  D’HOTELERIA:  CUINA  I

CÀTERING

 Per a la segona edició del programa de PFI d’Auxiliar  d’Hoteleria: cuina i càtering

(curs 2018 - 19), el Consell de l’FP de Rubí ha realitzat la selecció de l’alumnat.

2. CONTINUITAT PFI: AUXILIAR D’HOTELERIA: CUINA I CÀTERING

Aquest curs 2018 – 2019 s’ha realitzat la segona edició del programa de PFI Auxiliar

d’hoteleria: cuina i càtering, finançat amb pressupost de l’Ajuntament.

Alt  llarg del curs, tenint en compte les baixes i altes substituïdes, han participat 18

alumnes. Dels quals han finalitzat 12.

Tots els alumnes que han finalitzat, a excepció d’un, han continuat amb el seu itinerari

formatiu i/o laboral.

A continuació es detallen les sessions realitzades amb la taula de treball 

corresponent a aquesta línia, els agents participants, així com els aspectes treballats.
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Dates de les sessions de treball
           2018                2019 

04/07/18 02/10/18 11/12/18 05/02/19 07/05/19

AGENTS

Consell de l'FP de Rubí

Institut la Serreta

Institut l'Estatut

edRa, Escola d’Art i Disseny

Col·legi Regina Carmeli

Institut Castellbisbal

CCOO

UGT

Centre de Formació 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 PFI-PTT de Rubí 

Institut Duc de Montblanc

Institut Torrent dels Alous

Col·legi Balmes

Col·legi Maristes

Escola Montserrat

Liceu Politècnic

Escola Patronat Ribas

Consell Comarcal Vallès Occidental
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Els aspectes treballats fins al moment en aquesta taula han estat:

• Presentació  i  anàlisi  de  l’estudi:  “La  Formació  Professional  i  l’activitat

econòmica a Rubí”.

• Proposta  publicació  periòdica  del  document  de:  “L’oferta  de  Formació

Professional Integrada a Rubí”.

• Informar inici selecció PFI: Auxiliar d’hoteleria: cuina i càtering.

• Coordinació amb els agents i recursos d’orientació.

• Impuls accions per reduir l’abandonament escolar.

• Difusió Projecte Singulars.

• V Jornada sobre l’FP a Rubí: Comissió.

• Recull recursos d’orientació.

• L’abandonament escolar prematur, possibles accions.

• Jornada: El sistema Integrat de Formació i qualificació professional.

• Catàleg vocacions industrials.

• Xerrada sobre Mobilitat Internacional.
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Línia 3. La formació al llarg de la vida

Línia 3.1. 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.

Accions realitzades

1.CONTINUÏTAT  DEL CONVENI AMB CECOT

2.INICI PROCÉS COL·LABORACIÓ CAMBRA DE COMERÇ DE TERRASSA

3. INICI PROCÉS COL·LABORACIÓ AMB CEM FORMACIÓ

4. COORDINACIÓ OFERTA FORMACIÓ CONTÍNUA MUNICIPI (CEM, OSE)

5. PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ ACCIONS FORMACIÓ CONTÍNUA (CECOT)

1.CONTINUÏTAT DEL CONVENI AMB CECOT

El 17 d’octubre de 2017es 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 en aquest segon any de vigència del 

conveni, es segueixen realitzant les mateixes activitats que l’any anterior:

• Es coordinen els cursos que es realitzen conjuntament mitjançant reunions de

coordinació.

• Es coordinen la planificació de l’oferta amb l’Oficina de Serveis a l’Empresa de

l’Ajuntament de Rubí (OSE) i amb CEM Formació, per tal de no solapar-nos en

les accions formatives que ofertem.
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• Es realitza la difusió dels cursos.

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

• En els cursos de formació contínua subvencionada es realitza la selecció dels

alumnes.

2.INICI PROCÉS COL·LABORACIÓ CAMBRA DE COMERÇ DE TERRASSA

En data 12 de febrer de 2019, es va realitzar una reunió amb la Cambra de Comerç de

Terrassa, amb l’objectiu de poder establir vies de col·laboració per a l’execució de 

formació contínua de forma conjunta.  

Acordem poder realitzar una proposta de conveni de col·laboració.

3. INICI PROCÉS COL·LABORACIÓ AMB CEM FORMACIÓ

Al llarg d’aquest any, s’han realitzat dues reunions amb CEM Formació,  organització 

amb 35 anys d’història dedicats a la formació i l’assessorament en aquest àmbit de 

Rubí. 

L’objectiu d’aquestes trobades ha estat poder establir vies de col·laboració, en el que 

fa referència a la formació contínua, per tal de poder complementar l’oferta que oferim 

a la ciutadania.

4. COORDINACIÓ OFERTA FORMACIÓ CONTÍNUA MUNICPI (CEM, OSE)

Amb l’objectiu de no solapar-nos i complementar l’oferta de formació contínua que 

s’ofereix a la ciutat, hem establert una coordinació entre els tres agents que ofereixen 

formació contínua:

• Oficina de Servei a l’Empresa (OSE)

• CEM Formació

• RUBÍ FORMA

A l’hora de planificar l’oferta de formació contínua de Rubí Forma, es té en compte la 

seva oferta.
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5. PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ ACCIONS FORMACIÓ CONTÍNUA (CECOT)

Es descriuen a continuació, els cursos que s’han desenvolupat fins al moment:

CURSOS CONVENI AMB CECOT

(maig ) 2018

Privats

10 punts claus de la gestió financera de l'empresa

La gestió de les excepcions

Lean Office: productivitat i gestió del temps

Tancament fiscal i comptables

2018

Subvencionats

Anàlisi de balanços

Comptabilitat informatitza

Community manager

Big data

2019

Privats

Control de gestió econòmic i financer

Lideratge Relacional: la millora dels equips a través de la metodologia 

Bridge

I per a l’últim trimestre de l’any 2019, hi ha previst:

• Realitzar un curs mensual de formació contínua privat

• Realitzar 3 accions formatives de formació contínua subvencionada. La proposta 

de cursos és la següent:

◦ Anglès A.1.A (75 hores)

◦ Neuromarqueting (30 hores)

◦ Visualmerchandising (16 hores)

3.2. 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.
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Acció realitzada

1.JORNADA: “EL SISTEMA INTEGRAT DE FORMACIÓ I QUALIFICACIÓ 

PROFESSIONALS
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El 29 de gener de 2019 el Consell de l’FP de Rubí va organitzar la jornada: “El 
sistema integrat de formació i qualificació professional”.

La jornada es va realitzar en coordinació amb l’oficina d’orientació de RUBÍ FORMA.

La proposta de realitzar aquesta jornada sorgeix en una taula del Consell de l’FP on es
verbalitza el desconeixement que hi ha sobre aquests continguts: El sistema integrat 
de la formació professional i les vies de qualificació professional.

Hi varen assistir 70 persones. Es va omplir l’aforament de l’auditori de RUBÍ FORMA.

Els objectius de la jornada eren:

Objectius generals

• Informar als tècnics, professionals i empresaris sobre el sistema integrat de 
formació professional.

• Informar als tècnics, professionals i empresaris sobre les vies de qualificació 
professional.

• Fer difusió del sistema integrat de formació i qualificació professional.

Objectius específics

• Conèixer els dos subsistemes de la formació professional.
• Conèixer les diferents vies de qualificació professional.
• Donar una visió integral de la formació professional.
• Conèixer les administracions i tècnics de referència.

El Programa de la jornada va ser el següent:

• Obertura de la jornada; a càrrec de la senyora Marta García Marín, regidora de 
l’Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Rubí.

• El sistema integrat de formació professional
◦ L’FP inicial i les passarel·les educatives; a càrrec de la senyora Núria Pi i 

Martínez,directora tècnica de l’Institut Català de les Qualificacions 
Professionals

◦ L’FP per a l’ocupació: la formació ocupacional; a càrrec del senyor Miquel
Carrión Molina, responsable de suport tècnic a les polítiques actives 
d’ocupació del SOC

◦ L’FP per a l’ocupació: la formació contínua; a càrrec del senyor Àlex 
Lobaco Poyatos, subdirector de programes de formació del Consorci per 
a la Formació Contínua de Catalunya
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• Les vies de qualificació professional
◦ Assessorament i Reconeixement acadèmic de l'experiència laboral; a 

càrrec de la senyora Antonia Ariza Pacheco,Responsable de la unitat de 
Mesures Flexibilitzadores de l'FP,de la Subdirecció de Programes i 
Projectes del Departament d'Educació.

◦ L’Acredita’t; a càrrec de la senyora Manuela Merino Alcántara, cap de 
l’Àrea de Qualificacions de l’Institut Català de les Qualificacions 
Professionals

• Cloenda, a càrrec del senyor Fabián Mohedano, president del Consell Català de la
Formació Professional i del senyor Rafael Güeto Ortiz, regidor de l'Àrea de 
Desenvolupament Econòmic Local.

Valoració

La valoració global de la jornada va estar un èxit, les claus principals d’aquest èxit, 

pensem que han estat gràcies a la qualitat dels ponents i al contingut de la jornada.

El contingut s’ha tractat d’una forma global i és d’interès per a tècnics i professionals 

del sector de l’orientació i la formació professional.

El dia de la jornada, els assistents varen complimentar una enquesta de valoració. En 

el gràfic següents s’indica quines van ser les seves valoracions:

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4

Les quatre preguntes que recollia el formulari, varen obtenir una puntuació igual o 

superior a 3.5. Essent un 4 la màxima puntuació.
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Aquests varen ser alguns dels comentaris recollits als qüestionaris, realitzat pels 

participants a la jornada:

� “Jornada molt enriquidora que apropa els diferents recursos que integren l’FP i
capacita  al  personal  tècnic,  docent  i  empresarial  per  adquirir  coneixements
sobre  el  gran  ventall  d’opcions  i  vies  de  la  formació  professional  inicial  i
ocupacional. Molt interessant el vídeo del banc d’experiències. Moltes gràcies
per la preparació de la Jornada.”

� “Molt  ben  exposat  i  bon  recull  de  tots  els  elements  del  sistema  d’FP  i
qualificació professional.”

�  “Potser hagués estat bé d’un centre que faci formació integrada, com ho fan,
problemes, avantatges, ... 

� Hagués estat bé la ponència d’un cas real, d’una persona que hagués fet servir
una mesura flexibilitzadora.”

� “Bona organització. Els ponents molt interessants, tot i que potser hauria anat
bé també fer casos pràctics, preparar abans preguntes per a ells, més basat en
el dia a dia.”

� “Gràcies, no esperava que fos tant interessant! Ha hagut molts recursos i una
visió  àmplia  del  panorama  de  l’FP.  Segurament  ens  manca  formació  per
integrar els continguts i per aprendre a moure’ns pels diferents recursos i així
orientar i assessorar molt millor a les persones que atenem.

� “El  paper  de  l’empresa  dins  de  tot  aquest  sistema  integrat  no  ha  quedat
reflectit.”

� “Felicitats  a  l’alumnat  del  PFI  de cuina  i  els  seus  tutors/es  i  experts.  Bona
pinzellada  del  món  de  la  formació  i  qualificació,  sobretot  les  mesures
flexibilitzadores que sempre ens confonen.”

� “Més estona pel debat!!.”
� “Felicitar  l’equip  professional  i  humà  de  Rubí  Forma  i  els  seus  alumnes

d’hostaleria. Moltes gràcies!.”
� “Molt interessant i molt encertada l’elecció dels ponents. Enhorabona!.”
� “Molt bona organització de la Jornada.”
� “Especial agraïment al grup de joves de càtering. Bon enfocament global de la

jornada on s’han contemplat diferents mesures en l’FP.”
� “Tot  ha  estat  interessant.  Per  posar  un  però,  diria  que  massa  dades

quantitatives.”
� “He trobat molt interessant i aclaridora aquesta jornada. I també em serà molt

útil  per  actualitzar  els  meus  coneixements  sobre  aquest  tema  i  tenir  més
recursos per orientar als usuaris.”

� “Han  estat  molt  interessants  els  torns  oberts  de  paraules.  També  molt
interessant  la  intervenció  de Manuela  Merino que ha  proporcionat  eines  de
consulta per facilitar la tasca de l’orientador laboral.”

� “Mirada global de tots el recursos existents. A més de la informació que ha estat
molt bé. Es podia haver aprofitat per fomentar el treball en xarxa dels diferents
agents assistents.” 
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Els aspectes positius de la jornada que es varen recollir en les diferents valoracions, 

varen ser:

• La col·laboració de tots els companys de RUBÍFORMA.
• Contingut de la jornada interessant per part dels tècnics amb interès de reciclar-se i

obtenir informació de primera mà.
• El torn obert de paraula va permetre obrir un espai de debat entre diferents 

professionals dels diferents sistemes de l’FP.
• Qualitat dels ponents.
• L’Organització.
• L’esmorzar ofert pel PFI.
• Enviar a tots els participants les presentacions dels ponents.
• Apropament entre càrrecs i tècnics.
• Desenvolupament de la jornada sense incidències.
• El punt de llibre.
• Els vídeos de banc d’experiències.

En quant als aspectes a millorar:

• Els equipaments tecnològics de l’auditori.
• L’ espai de l’auditori va quedar petit pel nombre total de participants a la jornada.
• Període d’inscripció massa curt.
• Plataforma d’inscripció poc adequada (la gent no rebia confirmació i el traspàs de 

les dades és molt rudimentari).

Propostes de futur

• Lliurar als participants un llapis de memòria amb les presentacions dels ponents.
• Utilitzar la televisió del vestíbul per realitzar difusió de la jornada.

A continuació es detallen les sessions realitzades amb la taula de treball corresponent 

a aquesta línia, els agents participants, així com els aspectes treballats
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Dates de les sessions de treball
           2018                2019 

09/07/18 09/10/18 18/12/18 05/02/19 23/05/19

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 (Generalitat de Catalunya)

Representants polígons industrials

Consell Comarcal Vallès Occidental

UGT

Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa

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

• Presentació  i  anàlisi  de  l’estudi:  “La  Formació  Professional  i  l’activitat

econòmica a Rubí”.

• Proposta  publicació  periòdica  del  document  de:  “L’oferta  de  Formació

Professional Integrada a Rubí”.

• Formació contínua planificada.

• Difusió de la qualificació professional.

• V Jornada sobre l’FP a Rubí: Comissió.

• Oferta formació contínua Rubí Forma 2018.

• Jornada: El sistema Integrat de Formació i qualificació professional.

• Oferta formació contínua Rubí 2019.



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

Àmbits Accions 2017 - 2018
Accions 2018 - 2019

Línia 1:

Adequació, foment i
millora d5e l’FP

Observatori de l’FP Estudi Fundació BCN FP

Anàlisi estudi: “La formació professional i l’activitat econòmica
a Rubí”

Elaboració i actualització documents oferta FP integrada
territori

Promoció i difusió de l’FP

Visita centres educatius

III Jornada FP

IV Jornada FP

Tríptic oferta FP integrada

V Jornada FP

2a i 3a Edició document oferta FP integrada

Vocacions industrials – Catàleg, tallers,... (CCVOC)

Accions de difusió a: xarxes, web, mitjans comunicació

L’FP dual

Assistència jornades, seminaris,...

Reunions Fundació Bertelsmann

Creació Comissió FP dual

Projecte innovadors: proposta CP dual

Xerrada Fundació Bertelsmann: IV
Jornada FP

Xerrada FP Dual (Alianza FP Dual) V Jornada FP

Sessions informatives FP Dual centres educatius

Adhesió Alianza FP Dual

Coordinació FP ocupacional

Difusió oferta FP

Conveni ICQP

Proposta Nou CP

Continuïtat conveni ICQP

Publicació nova qualificació professional: “Gestió dels
sistemes d’eficiència energètica en l’envolupant”

Coordinació amb CEM Formació

L’FP en centres de treball

Mobilitat internacional:

Mapa recursos mobilitat internacional

Experiència Mobilitat internacional a Rubí

Mobilitat internacional:

Actualització mapa recursos mobilitat internacional

Actualització Experiència Mobilitat internacional a Rubí



Línia 2:

Transició escola -
treball

Taula de treball transversal
Guia agents que intervenen amb joves

Document derivació de joves

Inici coordinació amb educació

Coordinació amb l’Escola d’adults

Participació grup de treball prevenció absentisme escolar 

Orientació

Recull programes, recursos, accions
d’orientació

Reunions amb EAP i orientadors

Recull recursos orientació de Rubí

Decàleg Orientació (Fòrum) 

Reunió amb l’Oficina de Treball

PFI PFI Auxiliar d’hoteleria: Cuina i càtering

Selecció alumnat PFI Auxiliar d’hoteleria: cuina i càtering
(curs 2018 – 2019)

Continuïtat PFI: Auxiliar Hoteleria: cuina i càtering



Línia 3:

La formació al llarg de
la vida

Formació contínua
Conveni CECOT

Continuïtat conveni CECOT

Inici procés col·laboració amb la Cambra Comerç Terrassa

Inici procés col·laboració amb el CEM

Coordinació oferta formació continua municipi (CEM; OSE)

Planificació i execució accions formació contínua (CECOT)

Pla d’acreditació i qualificació
professional

Jornada “EL sistema Integrat de Formació i Qualificació
Professional”

Altres

Creació i dinamització taules de treball Dinamització de les taules de treball

Participació activa del Consell
de l’FP en:

Mesa Formació pel Treball

Taula Competitivitat Industrial (TCIR)

Fòrum de les ciutats amb Consell FP

Workshop Centre d’Excel·lència

Mesa Formació pel Treball (CCVOC)

Taula Competitivitat Industrial ( TCIR)

Fòrum de les ciutats amb Consell FP

Centre Innovació de Rubí

Realització de l’informe anual Informe anual 2017 - 2918 Informe anual 2018 - 2019

Actes institucionals
Comissió Permanent Consell FP de Rubí

Ple Consell FP de Rubí

Comissió Permanent Consell FP de Rubí

Ple Consell FP de Rubí

Aquests quadres mostren,  de forma global,  l’activitat  realitzada pel  Consell  de l’FP durant  el  primer  any i  el  segon any,  després de la seva

reactivació.
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3.- ALTRES ACTIVITATS DEL CONSELL DE L’FP DE RUBÍ

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

2018

03/07/18 Reunió del Fòrum a: El Prat de Llobregat

30/10/18 Reunió del Fòrum a: Granollers

2019

25/01/19 Reunió amb l’Ajuntament de Martorell  ( Comissió Admissions)

30/01/19
Reunió amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat ( Comissió 
Admissions)

19/02/19 Reunió del Fòrum a:  Barcelona

14/03/19 Jornada: “Món local: motor de l’FP” organitzat pel Consell Català FP

04/07/19 Reunió del Fòrum a:  L’Hospitalet de Llobregat

El Consell de l’FP de Rubí participa activament en el Fòrum de les ciutats amb Consell

de l’FP des de els seus inicis.

El Fòrum de les ciutats amb Consell de la Formació Professional neix l’any 2011 quan

es  va  signar  un  acord  marc  de  col·laboració  entre  els  Consells  de  la  Formació

professional existents en aquell moment a Catalunya. 

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

va aprovar un Reglament Intern de funcionament del Fòrum.

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

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..

En l’acte de signatura del nou conveni, es va presentar la Declaració del Fòrum, que

recull els següents aspectes:

• La  manca  de  desplegament  de  la  Llei  10/2015  de  19  de  juny  de  Formació  i

Qualificació Professionals

• La  necessitat  de  promoure  un  model  d’integració  d’FP  (passarel·les  entre  la

formació professional ocupacional i la inicial i a la universitat) i fer una difusió de

l’oferta d'FP integrada.

• El reconeixement i prestigi de l’FP.

• L’adequació de l’oferta integrada d’FP amb les necessitats del sistema productiu i

la  planificació  de  l’oferta  tenint  en  compte  la  visió  integrada  i  la  relació  amb

municipis veïns.

• La importància dels processos de transició escola al treball.

• L’FP de base industrial.

• Treballar per un model d’orientació a cada ciutat, que tingui en compte un mapeig

de tots els actors de l’orientació.

• Treballar per a una FP inclusiva i recursos per a l’atenció a la diversitat a l’FP.

• La importància del model d’FP Dual a les ciutats.

• La qualitat i l'excel·lència.

• Innovació i transferència del coneixement.

Els objectius específics del Fòrum són els següents:

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

relació habitual amb els agents locals, per millorar la formació professional i/o 

ocupacional a les nostres ciutats.
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• 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.

• 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.
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• Planificació i execució d’actuacions especifiques de forma coordinada entre tot 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. Al llarg d’aquest any, tal i com indica el quadre anterior, s’han 

realitzat tres reunions de la Comissió de Seguiment:

• Reunió del Fòrum a: El Prat de Llobregat (juliol 2017)

• Reunió del Fòrum a: Granollers (octubre 2017)

• Reunió del Fòrum a:  Barcelona (febrer 2019)

• Reunió del Fòrum a:  L’Hospitalet de Llobregat (juliol 2019)

En aquestes reunions, s’ha fet un monogràfic d’orientació que s’ha traduït en un 

document final en forma de “decàleg per un bon servei d’orientació” que inclou bones 

pràctiques al respecte de l’orientació.

En la darrera reunió del mes de juliol a L’Hospitalet, s’ha començat a tractar les 

metodologies per incidir en la planificació de l’oferta formativa de l’FP i l'adequació de 

l’oferta a les necessitats de les empreses.

En quant al funcionament intern, hi ha constituïdes tres comissions de treball:

• Relacions institucionals

• Admissió i expansió

• Activitats

El Consell de l’FP de Rubí, forma part de la Comissió d’Admissió i Expansió, 

juntament amb Barcelona. La seva funció és valorar les propostes d’accés al Fòrum 

dels municipis interessats i rebre les renúncies dels municipis del conveni signat. Les 
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propostes s’aportaran a la Comissió de Seguiment del Fòrum per procedir a la seva 

aprovació.

Durant aquest any, es va realitzar una reunió amb  Martorell i amb el Consell Comarcal

del Baix Llobregat, doncs havien sol·licitat formalment el seu interès de formar part del 

Fòrum. 

Per altra banda, el Consell de la Formació Professional de Rubí, va participar en la 
Jornada: “Món local: motor de l’FP” organitzat pel Consell Català de l’FP, en la 
que es va presentar: la Guia de suport a la creació i dinamització dels consells 
territorials de formació professional.

El Consell de l’FP de Rubí, va assistir al Ple del Consell Català de l’FP com a 
representant del Fòrum, juntament amb el Consell de l’FP de Mataró.

Per últim esmentar que la comissió de relacions institucionals del Fòrum va mantenir 

una reunió amb el President del Consell Català de l’FP amb l’objectiu de presentar-li el

Fòrum i conèixer el desplegament de la Llei de l’FP i fer-li arribar demandes al 

respecte.

3.2.- PARTICIPACIÓ EN LA MESA DE LA  FORMACIÓ PEL 
TREBALL DEL PACTE PER A LA REINDUSTRIALITZACIÓ DEL 
VALLÈS OCCIDENTAL

2018

19/07/18 Reunió amb Serveis Territorials d'Ensenyament, Vallès Occidental 

10/10/18 Reunió grup impulsor mesura Formació pel Treball  (Terrassa)

14/11/18 Reunió de treball de la Mesa de la Formació pel Treball ( Rubí)

2019

21/03/19 Reunió de treball de la Mesa de la Formació pel Treball ( Terrassa)

08/04/19
Reunió de treball de la Mesa de la Formació pel Treball amb Serveis 
Territorials d’Ensenyament

08/07/19
Taller formatiu:orientacions de futur: la indústria tecnològica i les 
vocacions industrials al Vallès Occidental
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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 Reindustrialització del Vallès 

Occidental.

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

professional al Vallès Occidental.

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. 
Juntament amb el Consell de l’FP de Terrassa i el Consell de l’FP de la Conca del 
Ripoll-Riera de Caldes, són  les entitats impulsores de la mesura Formació pel treball 
del Pacte per la Reindustrialització del Vallès Occidental.
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En el Pla de Treball de la Mesa de la formació pel Treball, hi ha recollides 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.

• 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.

Al llarg d’aquest any les accions desenvolupades han anat encaminades 

prioritàriament al desenvolupament del tercer punt: CAMPANYA VOCACIONS 

INSDUSTRIALS.

Per treballar aquest tema, s’ha realitzat una reunió del grup impulsor, on els temes 

tractats varen ser:

• Informar sobre les visites institucionals i les contractacions i sol·licituds 
realitzades.

• Catàleg de vocacions industrials prioritàries del Vallès Occidental: 
funcionament i fitxes ocupacionals.

També s’ha participat en dues reunions generals que han organitzat des de la Mesa 

amb tots els membres participants.

Els temes tractats a les reunions han estat:

Reunió 14 de novembre de 2018
 

• Informació sobre les visites institucionals realitzades.

• Catàleg de vocacions industrials prioritàries del Vallès Occidental.

• Tallers de sensibilització cap a la indústria.
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Reunió 21 març de 2019

• Presentació informe sobre la formació per a l’ocupació al Vallès Occidental 
2018, elaborat per l’Observatori Comarcal.

• Aprovació del Catàleg de vocacions industrials prioritàries del Vallès 
Occidental. 

• Programació dels tallers de sensibilització cap a la indústria.

• Xarxa d’agents i empreses de sensibilització de la indústria.

El mes d’abril d’abril va haver una reunió de la Mesa de la Formació ampliada en la 

que va assistir director de la delegació d’Ensenyament del Vallès Occidental. En la que

va explicar la planificació de l’oferta d’FP inicial al Vallès Occidental pel curs vinent. I 

on també es varen exposar els criteris per a la planificació de les especialitats i dels 

centres.

Per últim, en aquesta reunió es va presentar l’informe de l’FP al Vallès Occidental, 

realitzat per l’observatori comarcal.

Per últim esmentar que el Consell de l’FP de Rubí va participar en el Taller formatiu 

organitzat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental:

Orientacions de futur: la indústria tecnològica i les vocacions industrials al Vallès 

Occidental, on es varen presentar tots els tallers i recursos que s’han creat per 

despertar les vocacions industrials.

• Catàleg fitxes vocacionals

• Tallers de sensibilització a l’aula: Descobreix la indústria tecnològica (1r-2n 

ESO)

• Visita guiada a la indústria (alumnes ESO)

• Xerrada famílies: decisions de futur (4rt ESO).

• Taller adults: canvi professional

• Taller orientació a joves batlle (4rt ESO)
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3.3.- PARTICIPACIÓ EN LA TAULA DE LA COMPETITIVITAT 
INDUSTRIAL DE RUBÍ (TCIR)

2018

17/07/18
1. Reunió de coordinació amb TCIR per integrar objectius dels 

plans de treball de la TCIR i del Consell de l’FP de Rubí

19/10/18 Reunió de coordinació amb TCIR

23/10/18 Tercera sessió de treball del Consell General de la TCIR

2019

09/04/19 Reunió de coordinació amb TCIR

15/05/19 Reunió de coordinació amb TCIR

17/06/19 Reunió de coordinació amb TCIR

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 coresponsabilitat 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.

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

proposa i valida les actuacions prioritàries que es treballaran conjuntament en taules 
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de treball integrades per agents dels tres àmbits d’actuació: 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. 

A l’octubre del 2018, el Consell de l’FP de Rubí va participar en la tercera  sessió de 

treball del Consell General de la TCIR. On els objectius principals de la sessió van ser:

• Principals fites i aprenentatges del primer any de la TCIR i compromisos de futur.
• Presentació dels resultats del primer any de treball de la TCIR.
• Debat per a definició properes passes 2019-2020.

Per altra banda, al llarg d’aquest any s’han realitzat diverses reunions amb la TCIR 

amb l’objectiu d’integrar el Pla de treball de la TCIR amb el Pla de treball del Consell 

de l’FP de Rubí.

3.4.- PARTICIPACIÓ EN LES SESSIONS DE TREBALL DEL PLA 
D’ACCIÓ DEL CENTRE D’INNOVACIÓ DE RUBÍ

2019

11/03/19
Reunió d’Ideació de TALENT (Pla d’Acció del Centre d’Innovació de 
Rubí)

04/04/19
Reunió d’Ideació de SOCIETAT (Pla d’Acció del Centre d’Innovació de 
Rubí)

Des de  l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local  de l’Ajuntament de Rubí,
s’està treballant per donar resposta als  reptes econòmics i socials que planteja la
transformació industrial actual. 

Aquests  reptes  estan  generant  canvis  en  el  desenvolupament  del  talent de  les
persones cap a noves formacions i ocupacions, cap a l’aprenentatge i l’ús de  nova

tecnologia,  així com la transformació de les empreses en la incorporació de nova 
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tecnologia  i  canvi  de  processos,  tot  plegat  la  transformació  de les  ciutats  i  les
persones que hi viuen. 

En aquest  context i  a partir  de les conclusions del treball  de Conceptualització del
Centre  d’innovació  de  Rubí,  des  de  Projectes  Estratègics  s’està  elaborant  el  Pla
d’Acció  per  dissenyar  i  implementar  en  els  propers  anys  aquelles  actuacions  i
projectes que ajudin a vertebrar la transformació de la indústria de la nostra ciutat, el
desenvolupament  del  talent  de  les  persones  que  hi  estudien,  hi  treballen  i
especialment, dels ciutadans que hi viuen. 

Per aquest motiu, es van  realitzar quatre sessions de treball, de temàtica diferenciada:
INFORMACIÓ, INNOVACIÓ, TALENT I SOCIETAT; amb la participació d’agents de la
Quàdruple  Hèlix  (administració  pública,  acadèmia,  empresa i  societat  civil)  amb la
finalitat de que el nou centre estigui alineat tant amb l’estratègia econòmica i social del
municipi de Rubí, com amb les activitats i funcions que ja desenvolupen altres agents
públics i privats, vinculats a la Indústria Avançada en el territori. 

El Consell de l’FP de Rubí va participar en dues  d’aquestes sessions:

Reunió d’ideació de TALENT En aquesta sessió, es desenvolupen els següents 

aspectes:

• Vocacions científic tecnològiques.

• Encaix de l’oferta i la demanda.

• Connexió entre l’oferta i la demanda de talent.

Reunió d’ideació de SOCIETAT  En aquesta sessió, es desenvolupen els següents 

aspectes:

• FAB LAB social.

• Resolució de reptes socials.

• Suport a la transformació digital de la ciutat i els seus barris.
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3.5.- ACTES INSTITUCIONALS

El Consell  de l’FP de Rubí,  organitza i  lidera les sessions dels  òrgans de govern,
participació i gestió recollits als seus estatuts:

• La Comissió Permanent, òrgan que actua a nivell executiu.

• El Ple: òrgan màxim de govern i representació del Consell de l’FP de Rubí.

COMISSIÓ PERMANENT

Tal com indiquen els estatuts del Consell de l’FP de Rubí, són funcions de la Comissió 

Permanent:

• Elaborar  els  dictàmens,  les  propostes  de  resolució  i  els  informes  sobre  les
matèries que són competència del Plenari.

• Aprovar  la  realització  d’estudis,  projectes  i  dictàmens  en  l’àmbit  de  les
competències del Consell de l’FP.

• Aprovar el Pla d’actuació anual, el Reglament de règim intern i la Memòria anual,
per presentar-los al Plenari.

• Controlar el nivell d’acompliment del Pla anual d’actuació i vetllar perquè es dugui
a terme.

• Constituir els grups de treball en funció dels diferents objectius dels corresponents
plans de treball, i vetllar pel seu funcionament.

• Proposar noves incorporacions i baixes de membres del Consell.

• Fer totes les funcions que li siguin delegades pel Plenari. 

• Adequar les necessitats dels perfils professionals i aplicar-les al disseny curricular.

• Estudiar  la  planificació  coherent  entre l’oferta de la  FP (reglada,  ocupacional  i
contínua), atenent a les necessitats de l’entorn.

• Dissenyar el catàleg de formació complet i actualitzat, i garantir-ne la difusió.

• Coordinar accions formatives professionals reglades, ocupacionals i contínues.

• Promoure  el  reconeixement  dels  instituts  de  Rubí  en  el  programa  Acredita’t,
facilitar-ne la participació i col·laborar-hi.
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L’ordre del dia de la Comissió Permanent realitzada el proppassat 15 de maig de 2108 

va ser el següent:

• Presentació de la memòria anual del Consell de l’FP de Rubí.

• Seguiment del Pla de Treball 2017 – 2019 del Consell de l’FP de Rubí.

• Seguiment de les taules de treball del Consell de l’FP de Rubí.

• Proposta de calendari anual.

• Presentació del PFI d’Auxiliar d’Hoteleria i càtering.

• Torn obert de paraules.

L’acte va finalitzar amb un aperitiu ofert pels alumnes del PFI d’Auxiliar d’hoteleria, 

cuina i càtering.

Acords presos:

• S’acorda incloure a Rubí Brilla com a agent de la taula 1 del Consell de l’FP de 

Rubí: adequació, foment i millora de l’FP

• S’acorda que es confirmarà que el conveni de col·laboració establert entre la 

CECOT i l’Ajuntament de Rubí està pensat al web de Transparència de 

l’Ajuntament de Rubí.

PLE DEL CONSELL DE L’FP

Les competències del Ple són:

• Vetllar per l’assoliment dels objectius del Consell.

• Establir canals de comunicació i garantir la participació activa dels agents implicats.

• Cercar recursos i innovació.

• Optimitzar recursos existents.

• Aprovar el Pla de treball o d’actuació anual, la Memòria anual i el Reglament de
règim intern.

• Nomenar la Secretaria a proposta de la Presidència.

• Aprovar les noves incorporacions i baixes dels membres proposats per la Comissió
Permanent.

• Proposar la dissolució del Consell de l’FP de Rubí.

• Aprovar les propostes de modificacions dels estatuts.
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L’ordre del dia de la darrera sessió Plenària realitzada el proppassat 11 de juny de 

2018 va ser:

• Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior.

• Presentació de la memòria anual del Consell de l’FP de Rubí:

◦ Seguiment del Pla de Treball 2017 – 2019

◦ Activitats realitzades. Taules de treball

◦ Conclusions

◦ Propostes de millora

• Proposta de calendari anual.

• Presentació de l’estudi: Diagnosi de l’FP de Rubí, a càrrec de la Fundació BCN 
Formació Professional.

Acords presos:

• S’aprova la memòria anual del Consell de l’FP de Rubí

• S’aprova el calendari anual de les sessions de les taules de treball. Acordant que 

les sessions seran sempre a les 12 h.
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3.6.- ASSISTÈNCIA A CURSOS, JORNADES,...

Al llarg d’aquest any (maig 2018 – juliol 2019), el Consell de la Formació Professional

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

diferenciant la formació de l’assistència a jornades.

CURSOS DE FORMACIÓ

2018

10, 17, 24 d’abril

2018

7 de maig de 2018

Curs Procediment

administratiu
Ajuntament de Rubí

19/09/18 Formació pàgina web Rubí
Forma

Rubí Forma

04,11 i 18 d'octubre

2018
Curs: Orientació en les
transicions educatives

Diputació de Barcelona

2019

02 i 05 de maig de

2019
Curs: Entorn 2.0 Xarxes

Socials
Rubí Forma

19/07/19 Formació interna SIGEM
(Sistema de Gestió Municipal)

Ajuntament de Rubí
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JORNADES

2018

24/05/18

Reunió de treball de la
Comissió de Formació del

Pacte Industrial de la
Regió Metropolitana de

Barcelona

Comissió de Formació del 
Pacte Industrial de la Regió 
Metropolitana de Barcelona

31/05/18
Presentació de l'anuari de

l'FP a BCN i AMB
Fundació BCN Formació 
Professional

18/06/18 2a Jornada FP Industrial
Departament d’Educació

(Generalitat de Catalunya)

27/06/18
Jornada: "Vies de

qualificació Professional"
Consell FPO Conca del 
Ripoll i Riera de Caldes

06/09/18
16a Jornada FP de

Terrassa
Consell FP de Terrassa

07/11/18

X Fòrum FemCAT:
Abandonament escolar
prematur i mercat de

treball

FemCat: Fundació 
d’empresaris de Catalunya

2019

05/02/19 Celebració 20 aniversari 

Xarxa FP
Xarxa FP

05/06/19

Reunió de la comissió de 
Formació del pacte 
industrial de la regió 
metropolitana de BCN 

Comissió de Formació del 

Pacte Industrial de la Regió 

Metropolitana de Barcelona

03/07/19

Conferència: El futur del 
treball

(Jordi Serrano)

Fundació Inform

3.7.- REALITZACIÓ DE L’INFORME ANUAL

El Consell de l’FP de Rubí realitza cada any l’informe anual de l’activitat realitzada.
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4.- CONCLUSIONS

Després d’aproximadament  dos anys des de la reactivació del Consell de la Formació 

Professional de Rubí, és moment de fer balanç de la feina feta fins el moment.

El pla de treball plantejat en el moment de la reactivació es temporitzava per a dos 

anys.

Revisant els objectius plantejats en cadascuna de les tres línies de treball establertes: 

adequació, foment i millora de la formació professional, transició escola – treball i la 

formació al llarg de la vida, valorem que el balanç és positiu.

Tots els objectius plantejats s’han posat en marxa, amb diferents nivells d’assoliment. 

A excepció de la proposta de poder homologar un certificat de professionalitat en 

modalitat dual, que a data d’avui no ha estat possible implementar, però si es va fer la 

proposta a través del projecte Innovadors de la convocatòria de l’any 2017.

Cal seguir treballant per: fiançar les fites assolides, i per poder incidir en les que els hi 

manca més recorregut per poder ser assolides.

Accions que valorem que mereixen un esment concret:

• L’edició periòdica del document que recull tota l’Oferta de Formació Professional

integrada a Rubí. Es va publicar una primera edició el mes de març de 2018, al 

mes d’abril d’aquest any s’ha publicat la tercera edició, i ja s’està preparant la 

següent edició que inclourà l’oferta actualitzada de la formació professional inicial, 

ocupacional i contínua que oferirà en els propers mesos la ciutat de Rubí. És un 

document que ha rebut la felicitació de força agents i en particular del Consorci per

a la Formació Contínua de Catalunya.

• La jornada sobre l’FP que organitzem anualment. Aquest any ha estat la 

cinquena edició. Els participants han sobre passat les 1.000 persones, i la 

valoració global ha estat molt satisfactòria.
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• L’Adhesió a l’Alianza para la FP Dual. Aquesta acció ens donarà suport per a 

poder seguir treballant en la difusió i promoció de la formació professional en 

modalitat DUAL.

• Continuïtat del Conveni amb la CECOT per impartir formació contínua a les 

instal·lacions de RUBÍ FORMA, conveni que es va signar l’any 2017 entre 

ambdues parts i que permet oferir formació a persones treballadores ocupades i 

formació a mida a les empreses.

• 2a Edició del Programa de Formació i Inserció (PFI) Auxiliar d’hoteleria: 

cuina i càtering i ja s’està treballant en la tercera edició. Programa amb 

pressupost de l’Ajuntament, i que va néixer de  reflexionar sobre  la necessitat 

d’incidir per reduir el fracàs escolar i l’abandonament escolar prematur, com a 

recurs pels joves que no superen l’ESO.

• L’orientació, és un dels altres aspectes que s’estan treballant des de el Consell 

de l’FP de Rubí, realitzant un recull de tots els recursos d’orientació dels que 

disposa la ciutat de Rubí. Per altra banda, el Consell de l’FP ha participat en el 

marc del Fòrum de ciutats amb Consell de l’FP, en la creació d’un decàleg sobre 

l’orientació. El treball en xarxa entre tots els agents que intervenen amb els joves: 

centres educatius, EAP, Joventut, educació,... és del tot imprescindible per tal de 

poder realitzar una bona orientació.

• Les vocacions industrials, 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. S’ha creat un catàleg de vocacions

industrials, en l’elaboració de la fitxa de Robòtica el Consell de l’FP de Rubí ha 

participat activament.

A l’igual que en la memòria de l’any passat cal manifestar 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 del Consell 

de l’FP de Rubí.
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Per altra banda, estem convençuts que des del Consell de l’FP cal seguir treballant per

prestigiar la Formació Professional i concebre la Formació Professional de forma 

integrada, englobant i encaixant els dos subsistemes: inicial, i per a l’ocupació 

(ocupacional i contínua). Hem de fer d’altaveu. 

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, en aquest sentit, s’està treballant de forma coordinada amb el 

Fòrum de ciutats amb Consell de l’FP per reivindicar a les administracions pertinents, 

poder incidir en la planificació de l’oferta de formació professional integrada (inicial i 

per a l’ocupació), creant taules mixtes de Formació professional de caràcter decisiu en 

el territori, on els respectius serveis territorials i representants dels propis Consells es 

trobin amb caràcter permanent per tractar la planificació de l’oferta de la ciutat.

La participació activa del Consell de l’FP de Rubí en:

• La Mesa de la Formació pel Treball del Pacte per a la Reindustrialització del Vallès

Occidental

• El Fòrum de ciutats amb Consell de l’FP

Pensem que és un aspecte al que també cal fer un esment especial, doncs repercuteix

directament en la tasca desenvolupada fins al moment.

Per finalitzar, cal posar en valor l’activació que està realitzant el Consell Català de l’FP.

El proppassat 17 de juliol en sessió plenària va presentar el Full de Ruta cap a 

l’Estratègia Catalana de Formació i Qualificacions Professionals, el camí a seguir pel 

desplegament de la llei 10/2015 Formació i Qualificació Professionals tan esperat.
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5.- PROPOSTES DE FUTUR

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

• Proposar un nou pla de treball, fruit de la revisió del pla de treball anterior i on 
s’afegeixin noves propostes. Un nou Pla de treball que estarà emmirallat en el 
full de ruta cap a l’Estratègia Catalana de Formació i Qualificacions 
Professionals proposat pel Consell Català de l’FP.

• Canviar la metodologia de les taules de treball creades per a cadascuna de les 
línies de treball del Pla de Treball, per comissions específiques que estiguin 
emmarcades en el nou Pla de Treball.

• Tenir més presència a les xarxes socials.

• Nodrir de més informació l’apartat del Consell de l’FP del web de RUBÍFORMA.
Així com mantenir-lo actiu i actualitzat.

• Incidir en la necessitat de poder treballar en xarxa entre les diferents àrees de 
l’Ajuntament: educació, joventut, serveis socials,...

• 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 la promoció de la mobilitat internacional en el nou Pla de treball del 
Consell de l’FP.

• Seguir treballant per reduir el fracàs escolar i l’abandonament escolar prematur 
dels joves de Rubí, incidint en el treball en xarxa entre els agents i impulsant un
tastet d’oficis.

• Crear un butlletí on poder recollir l’activitat del Consell de l’FP, així com 
informació d’interès.

• Augmentar les col·laboracions amb d’altres agents amb qui s’ha iniciat la 
coordinació, en matèria de formació contínua.

• Incloure la representació dels estudiants (FP inicial i FP per a l’ocupació) en les
comissions de treball.


