
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA TAULA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DEL PRAT DE 
LLOBREGAT 

Data: Dijous 15 d’octubre 2015  

Lloc: Centre de Promoció Econòmica 

Assistents: 

− Pilar Eslava, Tinenta d’Alcalde de l’Àrea d’Igualtat i Drets Socials i regidora d’Educació 

− Marta Mayordomo,  Tinenta d'Alcalde de l'Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació 

− Fina Rifà, Directora de l’Àrea d’Igualtat i Drets Socials 

− Joan Rodríguez, Director de l'Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació 

− Joan Carles Navarro, Cap de la secció d’Educació 

− Encarna Puig, Cap de la secció de Promoció Econòmica  

− Carme Villén, Tècnica de la secció d’Educació 

− Eva Vidal, responsable de formació del Centre de Promoció Econòmica 

− Horacio Placenti, Vocal de Junta El Prat Empresarial 

− Antonio Dávila, Vocal de Junta El Prat Empresarial 

− Oriol Codina, Secretaria El Prat Empresarial  

− Alba Barberà de SAO Prat 

− Joan Cañete, director INS Illa dels Banyols 

− Lourdes Centeno, directora INS Ribera Baixa-2 

− Gemma Gomez, secretària INS Ribera Baixa-2 

− Anna Tomás, Coordinador de FP i responsable de FP Dual i projectes de mobilitat del INS Ribera Baixa-2 

− Josep Vallecillos, Cap de projectes de l’Àrea d’Igualtat i Drets Socials. 

 

Desenvolupament de la reunió 

1. Benvinguda per part de les regidores 

Les regidores donen la benvinguda a la primera reunió de la Taula del mandat, destacant les noves 
incorporacions a la Taula: l’associació El Prat Empresarial i al nou institut de FP Ribera Baixa 2. 

Així mateix situen els principals reptes que tenim platejats en l’àmbit de la FP al Prat. Entre aquests reptes 
destaquen: 

- El desplegament de la FP dual en el marc de la nova llei aprovada el mes de juliol 

- Definir un pla estratègic de promoció de l'ocupació i la formació dels joves. Un Pla que ens permeti 
diagnosticar acuradament la realitat dels joves i concertar actuacions de futur. Un Pla dinàmic que ens 
permeti reflexionar i actuar conjuntament a  tots els agents públics i privats implicats. Un pla estratègic a 



la ciutat que coincideix amb el desplegament a nivell europeu del programa de Garantia Juvenil que 
incorpora una important cartera de serveis adreçats als diferents perfils de joves amb actuacions 
d’orientació, acompanyament, formació amb l’objectiu de potenciar l’ocupabilitat i/o retorn als sistema 
educatiu. 

- Organitzativament, encetar un procés de conversió de la Taula en el Consell de la FP del Prat. Un 
consell amb més representativitat, amb més visibilitat i amb més projecció a la ciutat. S’han iniciat 
contactes amb el Fòrum de Ciutats amb Consells de la FP per tal que ens puguin assessorar i poder 
incorporar-nos a aquest Fòrum. 

A continuació els dos nous membres de la Taula fan una intervenció manifestant el seu desig i ganes de 
contribuir al treball de la taula, un treball que ha de ser de profit per a totes les parts, l’alumnat, les empreses i 
la ciutat. 

 

2. Oferta de FP pel curs 2015-16 a la ciutat 

El Prat compta amb una oferta  important  i singularitzada en els sectors econòmics del territori. En concret es 
tracte de 13 cicles de grau mitja i 12 de grau superior. De tots ells, 9 són singulars a la nostra ciutat. 

A més de l’oferta de cicles també s’ofereixen 4 cursos dels Programes de Formació i Inserció, PFI (antics 
PQPI). S’adjunta el follet amb l’oferta complerta de la ciutat. 

Per la seva bada, des del Centre de Promoció Econòmica s’ofereixen 6 cursos de certificats de 
professionalitat i 2 de formació transversal. També s’adjunta follet amb l’oferta. 

També des del CPE s’ha fet la sol·licitud per realitzar per 4r any el projecte Joves per l’Ocupació, amb una 
previsió de 60 places. Aquest és un programa d’èxit que a l’anterior edició va aconseguir un 60% d’inserció 
laboral dels joves participants. Joves per l’Ocupació és un dels programes inclosos a la cartera de serveis de 
la Garantia Juvenil. 

Per altra banda, s’informa que s’està a l’espera de la convocatòria de la resta de programes inclosos a la 
Garantia Juvenil, i concretament el de Programes Integrals i el de Programes Singulars als quals està previst 
presentar-se en aliança amb entitats del tercer sector. 

Així mateix s’informa dels processos Acredita’t que tenen els dos instituts en els àmbits d’electricitat i gas en 
el cas de la Illa dels Banyuls i d’informàtica en el Ribera Baixa 2. 

Per la seva part, des del Institut Illa dels Banyuls manifesten l’agraïment al CPE pel seu suport en la 
prospecció d’empreses per la posada en marxa del nou cicle d’electromecànica de maquinaria 

 

3. Experiències de FP dual en els centres del Prat. Les oportunitats de la FP dual per les PIMEs 

El inici del desplegament de la formació dual als dos instituts de la ciutat corrobora les grans oportunitats que 
obra tant a l’alumnat com a les empreses. 



En aquest sentit, tots dos instituts exposen la seva experiència al respecte. En el cas del Ribera Baixa 2 amb 
els acords amb Nestlé i DHL i les converses que s’estan mantenint amb Decatlhon en relació al cicle de 
Transport i Logística, i en el cas de la Illa dels Banyuls amb Gas Natural pel cicle de Manteniment 
d’instal·lacions tèrmiques i de fluid. 

Com era d’esperar les empreses que han iniciat aquesta modalitat són grans. Cal estudiar com incorporar al 
sector PIME. 

 

4. Expectatives empresarials en relació a la Formació Professional 

Des dels instituts destaquen la importància de les pràctiques a les empreses FCT  (formació en centres de 
treball) en el procés formatiu de l’alumnat..  

Des dels representants empresarials manifesten el seu interès pel tema. Valoren aquesta modalitat de 
pràctiques molt interessant també per les pròpies empreses. A més del suport que suposa per l’alumnat, és 
un espai que genera mutu coneixement, generador de confiança i per tant obra més possibilitats també a 
futures contractacions doncs tant l’empresa coneix el possible treballador com aquests a l’empresa. 

Per altra banda, també s’apunta el valor afegit que té desenvolupar les pràctiques en PIMEs. A diferència de 
les grans empreses, en una PIME l’alumne adquireix una visió més global de tot el procés de l’empresa, 
aspecte que queda més diluït en una gran empresa doncs les feines són molt més especialitzades i dificulta 
una visió més global de tot el procés i circuits de gestió. 

 

5. Activitats previstes 

Es presenten dues accions a realitzar. D’una banda les Jornades de la FP al Prat per l’any 2016 i una trobada 
amb empresaris per presentar la modalitat de la FP dual i el que aquesta modalitat pot aportar per les 
empreses, i concretament a les PIME. 

Es decideix que aquesta trobada tindrà més ressó si s’emmarca en el programa d’activitats de les Jornades 
de la FP. Es proposa que la trobada a més d’abordar el tema de la FP dual, també s’abordin altres aspectes 
com el de les pràctiques doncs també poden ser fins i tot de major interès per part de les PIMEs. 

En relació a les Jornades, s’acorda que es crearà una comissió que farà una proposta de treball. La proposta 
ha de ser no sols adreçada a l’alumnat, també han de ser d’interès per les empreses per aconseguir un espai 
de trobada dels diferents actors. 

 

6. Estratègies de promoció i difusió de la FP 

Una primera reflexió aportada des dels representants empresarials és la necessitats de disposar d’una 
informació clara, fàcil de trobar i amb interlocutors identificats de forma clara. 

Es crearà una comissió que treballi el tema i presenti una proposta. 



Destacar que es disposa del domini FP.PRAT. 

 

7. Torn obert de paraules 

Els representants dels instituts plantegen la necessitat que des del món de l’empresa es defineixin les 
necessitats reals i els perfils professionals. 

En aquest sentit es valora molt positivament l’adaptació curricular dels cicles per adaptar-los a les necessitats 
reals com ja s’ha fet en alguns casos. 

 

 

El Prat, 15 d’octubre de 2015  

 

 

 

 

 

 


