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ACORDS 
 GRUP DE TREBALL  

FORMACIÓ PROFESSIONAL DEL CONSELL EDUCATIU  

Un cop fetes 4 reunions de treball per part del grup de treball d’FP acordem fer les següents 

propostes: 

Referent els punts 12, 13 i 14 del Pacte Local per a l’Educació: 

1. Com a punt de partida cal concretar l’òrgan que desenvoluparà i farà la gestió dels 

projectes de mobilitat i impuls de l’anglès a la ciutat. 

 

2. Referent a la mobilitat,  cal contactar amb la Fundació BCN de la Formació 

Professional, per tal d’explorar la col·laboració en diferents aspectes, com ara:  

 suport administratiu i d’orientació per a la mobilitat europea 

 col·laboració de possibles empreses i centres d’ intercanvi 

 ajustar oferta i demanda d’intercanvis, cerca de finançament, ... 

 

3. Oferir una oferta d’aprenentatge de l’anglès a l’alumnat de Cicles proposem diverses 

opcions. 

 Estudiar possibilitats de formació on-line a traves de l’EOI i l’IOC  per a 

l’alumnat. 

  Promocionar la presència de l’anglès en actes programats a l’Hospitalet i 

l’oferta dels diferents equipaments municipals,  per exemple una “English  

week”, un programa a la televisió , ... 

 Ajustar i optimitzar els recursos dels centres i obrir-los a tot l’alumnat.  

 Ampliar el programa de conversa d’anglès  de la ESO als Cicles.  

 Oferir als centres un marc d’actuació i orientacions per implementar un 

Programa de conversa en anglès entre l’alumnat .  

 Donar a conèixer a l’alumnat aplicacions mòbils per aprendre  anglès 

 Aplicar recursos gratuïts existents, com per exemple el programa eTwinning. 

 

Referent els punts  8, 9, 10, 11 del Pacte Local per a l’Educació: 

Situació actual: 

La informació en relació a l’FP de la ciutat està molt dispersa entre els diferents recursos  

(Centres educatius, promoció econòmica, oficina jove, CIFO,...) i per tant es dificulta als 

usuaris l’accés. 

Els diferents usuaris (orientadors, famílies, professorat,...) tenen la necessitat d’estar al dia de 

l’oferta formativa, perfils professionals, acreditacions,...de l’FP de L’H 

Als centres ens manca un retorn estadístic de diferents aspectes com la inserció laboral, la 

situació del mercat laboral,... 
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Propostes de la taula: 

 

1. Garantir la continuïtat i consolidació d’un observatori que pugui fer estudis de 

necessitats de les empreses, d’inserció laboral... per poder adequar la formació a les 

demandes 

 

2. Jornada formativa per a orientadors de diferents àmbits organitzada pel CRP Aquesta 

formació tindria per objectiu actualitzar la informació disponible sobre l’FP. La jornada 

tindria dues vessants : una més formativa en format de seminari a on es pugues parlar 

de normatives, ...i un altre de presentació de l’oferta dels centres i dels serveis 

municipals. 

 

3. Crear un punt d’informació web que centralitzi tots els recursos que ofereix la ciutat 

respecte a l’FP 

 DOCUMENT ELABORAT PELS MEMBRES DEL GRUP DE TREBALL DE FP: 
 

- Esther Barceló Claverol (Institut Pedraforca) 

- José Francisco Berenguer Soler (Institut 
Provençana) 

- Concepció Carrabina (representant dels 
centres públics d’ensenyaments secundaris) 

- Elena Dutto (CE Dolmen) 

- José Luis Fernández Morales (Institut 
Llobregat)  

- Núria Garrés González (CE Joan XXIII) 

- Paz Gómez (Institut Provençana) 

- Jordi Granel (S.T. Ens. Barcelona Comarques) 

- Pere González Sastre (Promoció Econòmica) 

- Juan Guerra Magro (Institut Mercè Rodoreda) 

- Jordi Ibañez (Coordinador del grup de treball. 
Departament d’Ensenyament.) 

- Bernat Juan Mas (Institut Pedraforca) 

- Jesús Amadeo Martín González (representant 
del Grup Polític Ciutadans) 

- Joan Mercader Casas (CFA Sant Josep) 

- Marta Molas Codina (Institut Can Vilumara) 

- Carme Pinós Piqué (UGT l’Hospitalet) 

- Elisabet Portal (CE Miquel Servet) 

- Maite Rascón (regidoria d’educació 
l’Hospitalet) 

- Belén Rufián Ariza (Unitat de Joventut. 
Ajuntament l’Hospitalet) 

- Manuel Vázquez (CE Dolmen) 


