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CONSELL DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DE RUBÍ 



 

 

 

 

A manera d'introducció, aquesta és la definició de 

guia el Consell de l' FP de Rubí:

 

La FORMACIÓ PROFESSIONAL 
capaciten les persones per al desenvolupament qualificat de les diverses 

professions, l'accés a l'ocupació, la progressió professional i la participació 

activa en la vida social, cultural i econòmica. La 

les competències i les qualificacions necessàries 

professional en el món laboral, és a dir, és un recurs de formació disponible al 

llarg de la vida activa de les persones i abasta la formació professional inicia

(del sistema educatiu) i la formació professional per a l'ocupació (àmbit 

laboral)». [Llei 10/2015, del 19 de juny, de 

professionals.] 

 

Centrant-nos en la nova proposta de Pla de treball, aquest es fonamenta en:

 

- El balanç del Pla de treball del Consell de l'FP de Rubí anterior (2019

 

- El Pla de mandat de l'Ajuntament de Rubí (2019

  En el punt 5 dels seus compromisos

  especifica que es potenciarà l'activitat econòmica,

  Rubí, tot reforçant la formació 

 

- La Taula de la Competitivitat Industrial de Rubí

  En la línia estratègia: Professions, cultura i serveis innovadors

  programes a consolidar

 . Promoció de les 

 . Disseny d'itineraris formatius adreçats a les necessitats de les 

    empreses 

 . Impuls de noves professions

 . Promoció de la formació 

 

- IV Pla general del Sistema de Formació i Qualificació Professionals de   

  Catalunya (2021-2023), dirigit i coordinat per l'Agència FPCAT

  com a objectius principals dels 

 . Transmetre la importància de la formació al llarg de la vida.

 . Col·laborar en l'adequació de l'oferta formativa a les nec

   sistema productiu i del territori.

 . Impulsar accions per a l'orientació acadèmica i professional.

 

d'introducció, aquesta és la definició de formació professional

de Rubí: 

FORMACIÓ PROFESSIONAL és «El conjunt d'accions formatives que 

capaciten les persones per al desenvolupament qualificat de les diverses 

professions, l'accés a l'ocupació, la progressió professional i la participació 

activa en la vida social, cultural i econòmica. La formació professional facilita 

les competències i les qualificacions necessàries per a l'accés i la progressió 

professional en el món laboral, és a dir, és un recurs de formació disponible al 

llarg de la vida activa de les persones i abasta la formació professional inicia

(del sistema educatiu) i la formació professional per a l'ocupació (àmbit 

. [Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificacions 

nos en la nova proposta de Pla de treball, aquest es fonamenta en:

El balanç del Pla de treball del Consell de l'FP de Rubí anterior (2019

andat de l'Ajuntament de Rubí (2019-2023) 

En el punt 5 dels seus compromisos, Promoció de l'activitat econòmica

especifica que es potenciarà l'activitat econòmica, industrial i comercial de 

ormació professional. 

La Taula de la Competitivitat Industrial de Rubí 

Professions, cultura i serveis innovadors, inclou els 

programes a consolidar següents: 

. Promoció de les vocacions industrials 

. Disseny d'itineraris formatius adreçats a les necessitats de les 

. Impuls de noves professions 

ormació professional 

eneral del Sistema de Formació i Qualificació Professionals de   

, dirigit i coordinat per l'Agència FPCAT, q

com a objectius principals dels consells de l' FP: 

. Transmetre la importància de la formació al llarg de la vida.

. Col·laborar en l'adequació de l'oferta formativa a les necessitats del 

sistema productiu i del territori. 

. Impulsar accions per a l'orientació acadèmica i professional.

 

rofessional que 

El conjunt d'accions formatives que 

capaciten les persones per al desenvolupament qualificat de les diverses 

professions, l'accés a l'ocupació, la progressió professional i la participació 

ional facilita 

a l'accés i la progressió 

professional en el món laboral, és a dir, és un recurs de formació disponible al 

llarg de la vida activa de les persones i abasta la formació professional inicial 

(del sistema educatiu) i la formació professional per a l'ocupació (àmbit 

ualificacions 

nos en la nova proposta de Pla de treball, aquest es fonamenta en: 

El balanç del Pla de treball del Consell de l'FP de Rubí anterior (2019-2021) 

Promoció de l'activitat econòmica,    

industrial i comercial de  

, inclou els  

. Disseny d'itineraris formatius adreçats a les necessitats de les  

eneral del Sistema de Formació i Qualificació Professionals de    

, que estableix   

. Transmetre la importància de la formació al llarg de la vida. 

essitats del  

. Impulsar accions per a l'orientació acadèmica i professional. 



 

 

 . Promocionar l' FP

 . Promocionar la mobilitat internacional.

 . Contribuir a potenciar la transferè

    sistemes d' FP (inicial i per a l'ocupació) i les empreses.

 . Afavorir la promoció de polítiques 

   col·lectius més vulnerables.

 . Consolidar el paper dels 

    territori. 

 

- La nova Llei orgànica d'

  professional (2021) ─que

  de formació professional, que l' FP sigui modular i que es pugui utilitzar al llarg 

  de la vida de les persones per al seu creixement personal i professional

  les persones puguin acreditar competències mitjançan

  laboral i que pugui ser un pont per a la formació contínua

  de la internacionalització de cicles formatius, que s'impartiran en altres 

  idiomes, i, per finalitzar, 

  universitats... 

 
Abans de passar a descriure el nou Pla de treball del Consell de 

important aclarir que la totalitat de les actuacions que es proposen no es lideren 

directament des del Consell de 

de diferents tècnics i agents i del treball en xarxa.

 

La durada d'aquest Pla de treball s'estableix per a dos anys: 2021

 

Les línies estratègiques establertes per a aquest nou pla són les mateixes que 

les del pla anterior, només ha variat alguna paraul

les: 

 

1. Prestigi, adequació, foment i millora de l'FP

 

2. Transicions educatives

 

3. Formació i orientació al llarg de la vida

 

4. Dinamització del funcionament intern

institucionals del Consell de 

 

 

 

 

l' FP en les seves modalitats: dual i FCT. 

. Promocionar la mobilitat internacional. 

. Contribuir a potenciar la transferència de coneixement entre els 

(inicial i per a l'ocupació) i les empreses. 

. Afavorir la promoció de polítiques d' FP inclusives, orientades als 

col·lectius més vulnerables. 

. Consolidar el paper dels consells d' FP com a interlocutors en el 

rgànica d'ordenació i integració de la formació  

ue, a grans trets, recull la intenció d'ampliar les places 

de formació professional, que l' FP sigui modular i que es pugui utilitzar al llarg 

de la vida de les persones per al seu creixement personal i professional

les persones puguin acreditar competències mitjançant la seva experiència 

laboral i que pugui ser un pont per a la formació contínua, així com l'ampliació 

de la internacionalització de cicles formatius, que s'impartiran en altres 

per finalitzar, la creació de llaços entre instituts, empreses, 

Abans de passar a descriure el nou Pla de treball del Consell de l' FP

important aclarir que la totalitat de les actuacions que es proposen no es lideren 

directament des del Consell de l' FP, sinó que són possibles gràcies a la tasca 

diferents tècnics i agents i del treball en xarxa. 

La durada d'aquest Pla de treball s'estableix per a dos anys: 2021

Les línies estratègiques establertes per a aquest nou pla són les mateixes que 

les del pla anterior, només ha variat alguna paraula en la manera de nomenar

1. Prestigi, adequació, foment i millora de l'FP 

ransicions educatives 

ormació i orientació al llarg de la vida 

4. Dinamització del funcionament intern, la projecció externa i les relacions 

institucionals del Consell de l' FP 

 

ncia de coneixement entre els  

 

inclusives, orientades als    

ocutors en el  

 

recull la intenció d'ampliar les places   

de formació professional, que l' FP sigui modular i que es pugui utilitzar al llarg    

de la vida de les persones per al seu creixement personal i professional─, que  

t la seva experiència  

ixí com l'ampliació  

de la internacionalització de cicles formatius, que s'impartiran en altres  

llaços entre instituts, empreses,  

l' FP és 

important aclarir que la totalitat de les actuacions que es proposen no es lideren 

, sinó que són possibles gràcies a la tasca 

La durada d'aquest Pla de treball s'estableix per a dos anys: 2021-2023. 

Les línies estratègiques establertes per a aquest nou pla són les mateixes que 

a en la manera de nomenar-

i les relacions 



 

 

 

 

1. Prestigi, adequació, foment i millora de l'FP
 
Objectiu 
1. Promocionar i difondre 

subsistemes: inicial i per a l'ocupació.

 

Actuacions 
- Organització d'una jornada sobre 

- Actualització permanent

- Edició periòdica, en format virtual, 

- Actualització i millora de la informació recollida a l'apartat del Consell de 

al web de Rubí Forma i de l'Ajuntament de Rubí.

- Acompanyament als centres educatius

d'empreses de pràctiques.

- Implementació d'un camp

formació presencial, format per una plataforma 

l’aprenentatge en línia i per una plataforma de videoconferència que permetrà 

impartir formació sincrònica entre formador i alumne.

 
 
Objectiu 
2. Vetllar per una planificació coordinada de l'oferta 

municipi: itineraris formatius.

 

Actuacions 
- Coordinació entre tots els centres que imparteixen FP integrada.

- Assessorament als centres educatius per crear itineraris for

la introducció de certificats de professionalitat, cursos d'especialització, 

incorporació de la modalitat 

 

 

Objectiu 
3. Vetllar per l'adequació de l'oferta 

sistema productiu. 

 

Actuacions 
- Sistematització de recollida de dades 

les necessitats formatives, 

integrada... 

 

1. Prestigi, adequació, foment i millora de l'FP 

Promocionar i difondre l' FP des d'una perspectiva integrada dels dos 

subsistemes: inicial i per a l'ocupació. 

Organització d'una jornada sobre l' FP anualment. 

Actualització permanent del cercador de formació professional integrada.

, en format virtual, del document d'oferta d' FP integrada.

Actualització i millora de la informació recollida a l'apartat del Consell de 

i de l'Ajuntament de Rubí. 

als centres educatius que ho requereixin en la recerca 

d'empreses de pràctiques. 

ampus virtual des de Rubí Forma, per donar suport a la 

ormat per una plataforma Moodle que permetrà 

per una plataforma de videoconferència que permetrà 

impartir formació sincrònica entre formador i alumne. 

Vetllar per una planificació coordinada de l'oferta d' FP integrada del 

municipi: itineraris formatius. 

Coordinació entre tots els centres que imparteixen FP integrada.

ls centres educatius per crear itineraris formatius mitjançant: 

la introducció de certificats de professionalitat, cursos d'especialització, 

la modalitat d' FP bàsica... 

Vetllar per l'adequació de l'oferta d' FP integrada a les necessitats del 

Sistematització de recollida de dades i la seva anàlisi, que permetin analitzar 

les necessitats formatives, la situació de l'oferta i demanda de formació en FP 

 

des d'una perspectiva integrada dels dos 

del cercador de formació professional integrada. 

integrada. 

Actualització i millora de la informació recollida a l'apartat del Consell de l' FP 

en la recerca 

, per donar suport a la 

que permetrà 

per una plataforma de videoconferència que permetrà 

integrada del 

Coordinació entre tots els centres que imparteixen FP integrada. 

matius mitjançant: 

la introducció de certificats de professionalitat, cursos d'especialització, la 

cessitats del 

que permetin analitzar 

l'oferta i demanda de formació en FP 



 

 

- Anàlisi i proposta d'itineraris formatius

ocupació, adaptats a les necessitats de les empreses.

- Incidència per poder participar en la planificació de l'oferta formativa d'FP de 

la ciutat als organismes competents.

 

 

Objectiu 
4. Promoure les vocacions industrials.

 

Actuacions 
- Organització de jornades de portes obertes a les empreses per fomentar les 

vocacions industrials entre els estudiants.

- Participació i difusió de la campanya de promoció de vocacions industrials 

impulsada per la Mesa de l

tallers en centres educatius i empreses

 
 

Objectiu 
5. Promoure la modalitat 

 

Actuacions 
- Contractació d'alumnes 

- Assessorament a les empreses sobre la modalitat 

- Desenvolupament de c

de l'Ajuntament de Rubí.

 

 

Objectiu 
6. Promoure la mobilitat internacional.

 

Actuacions 
- Difusió de les estades de mobilitat internaciona

amb: assessorament, xerrades, jornades...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

itineraris formatius, accions formatives... que generin 

ocupació, adaptats a les necessitats de les empreses. 

poder participar en la planificació de l'oferta formativa d'FP de 

la ciutat als organismes competents. 

les vocacions industrials. 

jornades de portes obertes a les empreses per fomentar les 

vocacions industrials entre els estudiants. 

i difusió de la campanya de promoció de vocacions industrials 

impulsada per la Mesa de la Formació pel Treball (CCVOC) (realització de 

tallers en centres educatius i empreses). 

Promoure la modalitat d' FP dual. 

alumnes en modalitat dual per part de l'Ajuntament.

les empreses sobre la modalitat d' FP dual. 

ertificats de professionalitat en modalitat 

de l'Ajuntament de Rubí. 

Promoure la mobilitat internacional. 

de les estades de mobilitat internacional de l'alumnat i el professorat

xerrades, jornades... 

 

que generin 

poder participar en la planificació de l'oferta formativa d'FP de 

jornades de portes obertes a les empreses per fomentar les 

i difusió de la campanya de promoció de vocacions industrials 

realització de 

per part de l'Ajuntament. 

fessionalitat en modalitat dual per part 

l de l'alumnat i el professorat 



 

 

 

2. Transicions educatives
 
Objectiu 
1. Fomentar la formació 

 

Actuacions 
- Difusió dels diferents itineraris formatius (

passarel·les educatives existents.

 

 

Objectiu 
2. Acompanyar les persones 

 

Actuacions 
- Dinamització de la comissió d'orientació per a joves, formada per tots els 

agents que intervenen amb el jove

- Proposta d'un acompanyament pe

- Acompanyament del jove

 

 

Objectiu 
3. Impulsar, desenvolupar i 

l'abandonament escolar prematur

 

Actuacions 
- Continuïtat al projecte EINA: tastet d'oficis.

- Continuïtat i implementació de nous 

- Participació activa en el grup de treball sobre prevenció de l'abandonament 

escolar prematur. 

 
 

Objectiu 
4. Fomentar el treball en xarxa dels diferents recursos d'informació i orientació 

per a joves del municipi. 

 

Actuacions 
- Creació d'un protocol de treball en xarxa 

 

 
 

 

ransicions educatives 

i la inserció del jovent. 

ls diferents itineraris formatius (FP inicial i FP per a l'ocupació)

passarel·les educatives existents. 

persones joves en les transicions educatives. 

Dinamització de la comissió d'orientació per a joves, formada per tots els 

agents que intervenen amb el jovent de la ciutat. 
un acompanyament per als joves que finalitzen 4t de l'ESO.

el jovent que s'ha quedat sense plaça als cicles formatius.

Impulsar, desenvolupar i col·laborar en iniciatives que previnguin 

l'abandonament escolar prematur. 

ontinuïtat al projecte EINA: tastet d'oficis. 

Continuïtat i implementació de nous programes de formació i inserció (

Participació activa en el grup de treball sobre prevenció de l'abandonament 

el treball en xarxa dels diferents recursos d'informació i orientació 

 

un protocol de treball en xarxa dels agents d'orientació.

 

per a l'ocupació) i les 

 

Dinamització de la comissió d'orientació per a joves, formada per tots els 

ls joves que finalitzen 4t de l'ESO. 

que s'ha quedat sense plaça als cicles formatius. 

en iniciatives que previnguin 

rogrames de formació i inserció (PFI). 

Participació activa en el grup de treball sobre prevenció de l'abandonament 

el treball en xarxa dels diferents recursos d'informació i orientació 

d'orientació. 



 

 

 
3. Formació i orientació al llarg de la vida
 
Objectiu 
1. Promoure la formació al llarg de la vida.

 

Actuacions 
- Creació i manteniment 

- Creació d'un cercador de recursos d'orientació virtual.

 
 

Objectiu 
2. Plantejar l'orientació des d

de la vida. 

 

Actuacions 
- Promoció dels programes mixtos d'orientació i formació 

Generalitat. 

- Difusió de la plataforma de formació per als agents clau de la formació 

professional per a l'ocupació: 

 

 

Objectiu 
3. Promoure l'acreditació i la qualificació professional de

municipi. 

 

Actuacions 
- Difusió del nou sistema d'avaluació i acreditació de competències recollit en el 

Pla general de formació i 

de l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya.

 

 

Objectiu 
4. Mantenir i establir nous ponts de 

 

Actuacions 
- Continuïtat dels convenis de col·laboració establerts amb CECOT 

amb la Cambra de Comerç de Terrassa i de les seves accions.

- Establiment d'un conveni de col·laboració amb CEM Formació.

 

 

 

ormació i orientació al llarg de la vida 

Promoure la formació al llarg de la vida. 

 actualitzat de la guia de recursos d'orientació.

un cercador de recursos d'orientació virtual. 

des d’una perspectiva acadèmica i professional al llarg 

els programes mixtos d'orientació i formació impulsa

lataforma de formació per als agents clau de la formació 

professional per a l'ocupació: “Forma’t per format” (Generalitat de Catalunya).

Promoure l'acreditació i la qualificació professional de la ciutadan

ifusió del nou sistema d'avaluació i acreditació de competències recollit en el 

ormació i qualificació professionals de Catalunya (2021

de l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya.

Mantenir i establir nous ponts de col·laboració publico privats. 

ls convenis de col·laboració establerts amb CECOT 

la Cambra de Comerç de Terrassa i de les seves accions. 

un conveni de col·laboració amb CEM Formació. 

 

la guia de recursos d'orientació. 

professional al llarg 

impulsats per la 

lataforma de formació per als agents clau de la formació 

(Generalitat de Catalunya). 

ciutadania del 

ifusió del nou sistema d'avaluació i acreditació de competències recollit en el 

rofessionals de Catalunya (2021-2023) 

de l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya. 

 

ls convenis de col·laboració establerts amb CECOT Formació i 

 



 

 

 
 4. Dinamització del funcionament intern, la projecció externa i les 
relacions institucionals 
 
Objectiu 
1. Organitzar, gestionar i dinamitzar els diferents òrgans del Consell de 

Rubí. 

 

Actuacions 
- Organització i gestió de

l' FP. 

- Organització i gestió de

- Elaboració del Pla de treball del Consell de 

assoliment. 

- Elaboració de l'informe anual del Consell de l'FP.

- Gestió de les diferents comissions per assolir el Pla de treball.

 

 

Objectiu 
2. Fer difusió de les activitats del

 

Actuacions 

- Difusió de les accions realitzades pel Consell de l'

socials i al web de Rubí Forma 

- Creació d' un pla de comunicació estable en el temps.

 

 

Objectiu 
3. Participar activament en la representació del Consell de 

altres entitats i organismes.

 

Actuacions 

- Participació activa en el Fòrum de les 

 . En les reunions periòdiques.

 . En les accions planificades.

 . Com a membre de la Comissió d'Admissions del Fòrum.

- Participació activa en la Mesa de la Formació per al trebal

- Participació activa en la Taula de la Competitivitat Industrial de l'Ajuntament

- Participació activa en altres organismes vinculats a 

 

 

 

zació del funcionament intern, la projecció externa i les 
relacions institucionals del Consell de l' FP 

rganitzar, gestionar i dinamitzar els diferents òrgans del Consell de 

ció i gestió de les sessions de la Comissió Permanent del Consell de 

ó de les sessions plenàries del Consell de l' FP

el Pla de treball del Consell de l' FP i seguiment del seu 

l'informe anual del Consell de l'FP. 

les diferents comissions per assolir el Pla de treball. 

activitats del Consell de l' FP de Rubí. 

ifusió de les accions realitzades pel Consell de l'FP de Rubí a 

Rubí Forma i de l'Ajuntament de Rubí. 

un pla de comunicació estable en el temps. 

Participar activament en la representació del Consell de l' FP de Rubí amb 

altres entitats i organismes. 

activa en el Fòrum de les Ciutats amb el Consell de 

les reunions periòdiques. 

les accions planificades. 

de la Comissió d'Admissions del Fòrum. 

activa en la Mesa de la Formació per al treball del CCVOC.

activa en la Taula de la Competitivitat Industrial de l'Ajuntament

activa en altres organismes vinculats a l' FP. 

 

zació del funcionament intern, la projecció externa i les 

rganitzar, gestionar i dinamitzar els diferents òrgans del Consell de l' FP de 

les sessions de la Comissió Permanent del Consell de 

l' FP. 

el seu 

 les xarxes 

de Rubí amb 

Consell de l' FP.  

 

l del CCVOC. 

activa en la Taula de la Competitivitat Industrial de l'Ajuntament. 



 

 

Objectiu 
4. Promoure la participació activa dels membres del Consell de 

lideratge de comissions. 

 

Actuacions 
- Establiment del lideratge de les comissions de treball 

part de membres del Consell de 

 

 

Objectiu 
5. Estar al corrent de les novetats, 

fer-ne difusió. 

 

Actuacions 
- Estudi i recerca de les novetats, 

- Incorporació d'aquesta 

web de Rubí Forma i de l'Ajuntament.

 

 

 

Promoure la participació activa dels membres del Consell de l' FP

 

el lideratge de les comissions de treball del Consell de l'FP, 

de membres del Consell de l' FP, en funció de les seves possibilitats.

Estar al corrent de les novetats, la legislació, la situació... de l' FP

Estudi i recerca de les novetats, els canvis legislatius... en referència a l'FP.

 informació recollida a l'apartat del Consell de 

i de l'Ajuntament. 

 

l' FP en el 

del Consell de l'FP, per 

, en funció de les seves possibilitats.  

l' FP integrada i 

canvis legislatius... en referència a l'FP. 

informació recollida a l'apartat del Consell de l' FP del 


