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LÍNIES DE TREBALL
1. PRESTIGI, ADEQUACIÓ, FOMENT I MILLORA DE L'FP
2. LA TRANSICIÓ DE L’ESCOLA AL TREBALL
3. LA FORMACIÓ AL LLARG DE LA VIDA
4. DINAMITZACIÓ DEL FUNCIONAMENT INTERN I DE LA PROJECCIÓ EXTERNA
DEL CONSELL DE L'FP

1. PRESTIGI, ADEQUACIÓ, FOMENT I MILLORA DE L'FP
OBJECTIUS
1. Treballar en la línia del Consell de Formació i Qualificació Professional de
Catalunya.
2. Promocionar i difondre l'FP des d’una perspectiva INTEGRADA dels dos
subsistemes (inicial i per a l'ocupació).
3. Promoure la formació en alternança i DUAL.
4. Adequar l'FP a les necessitats dels sistema productiu (vocacions industrials,
indústria 4.0).
5. Promoure la mobilitat internacional.
6. Vetllar per una planificació coordinada de l'oferta d'FP integrada del municipi.

ACTUACIONS
1.1. Implementar les directrius que estableixi el Consell de Formació i Qualificació
Professional de Catalunya en la posada en marxa
marxa de l'Agència Pública de Formació i
Qualificació Professionals de Catalunya.
2.1. Organitzar una jornada sobre l'FP anualment.
2.2. Actualitzar periòdicament el document sobre L'oferta d'FP integrada a Rubí (en
format digital i en paper).
2.3. Difondre l'oferta d'FP integrada
ntegrada al web de Rubí Forma, a les xarxes socials,...
3.1. Reactivar la comissió de l'FP dual.
3.2. Desenvolupar les accions recollides en l'adhesió amb La Alianza para la FP dual.
dual
3.3. Realitzar sessions informatives sobre l'FP dual als centres educatius.
3.4. Establir una coordinació entre tots els centres educatius i formatius que fan
pràctiques en empresa (alternança i dual).
4.1. Participar en les accions iniciades per la Mesa de la Formació per al Treball
(CCVOC) i pel Fòrum de Ciutats
Ciutats amb Consells de l'FP per incidir en la planificació de
l'oferta d'FP (inicial i per a l'ocupació).
l'ocupació
4.2. Col·laborar en la campanya de promoció de les vocacions industrials impulsada
per la Mesa de la Formació per al Treball (CCVOC): difusió del Catàleg de les
vocacions industrials prioritàries del Vallès Occidental, realització de tallers als centres
educatius i a les empreses...
4.3. Dissenyar una jornada de portes obertes en una empresa de Rubí per fomentar
les vocacions industrials entre les joves de la ciutat.
5.1. Organitzar una xerrada sobre projectes de mobilitat internacional.
5.2. Actualitzar el mapa dels projectes de mobilitat internacional que es desenvolupen
al municipi.
5.3. Crear una comissió de treball per donar suport a la promoció de la mobilitat
m
internacional.
6.1. Realitzar reunions de coordinació amb els diferents agents que imparteixen
formació professional (inicial, per a l'ocupació: ocupacional i contínua).

2. LA TRANSICIÓ DE L'ESCOLA
ESCOLA AL TREBALL
OBJECTIUS
1. Fomentar la formació i la inserció dels joves.
2. Acompanyar els adolescents en les transicions educatives.
3. Impulsar, desenvolupar i col·laborar en iniciatives que previnguin l'abandonament
escolar prematur.
4. Potenciar l'increment de programes adreçats a joves que no s’han graduat de l'ESO.

ACTUACIONS
1.1. Fer difusió dels diferents recursos existents per a joves: formatius, laborals i de
lleure, i per diferents vies de comunicació: xarxes socials, web, sessions informatives...
2.1. Crear i dinamitzar una comissió de treball
treball amb els diferents agents que intervenen
amb els joves que permeti treballar en xarxa (joventut, EAP, INS, educació Escola
d'adults, Serveis Socials...)
3.1. Impulsar la creació d'un tastet d'oficis.
3.2. Participar en el grup de treball sobre prevenció de
de l'absentisme i l’abandonament
escolar.
4.1. Fer recerca de programes destinats a millorar l'ocupabilitat dels joves.
joves

3. LA FORMACIÓ AL LLARG DE LA VIDA
OBJECTIUS
1. Promoure l'ORIENTACIÓ com un pilar de la formació al llarg de la vida (educatiu,
acadèmic, formatiu, vocacional, professional,...).
2. Fomentar el treball en xarxa dels diferents recursos d'informació i orientació
professional del municipi.
3. Donar continuïtat als convenis establerts per a la realització de formació contínua
contínu a
persones treballadores ocupades.
4. Diversificar i ampliar les especialitats de les accions formatives de formació contínua
del municipi, establint noves vies de col·laboració.
5. Promoure l'acreditació i qualificació professional dels ciutadans del municipi,
mu
tenint
en compte el nou procediment que ha d'establir l'Agència Pública de Formació i
Qualificació Professionals de Catalunya.

ACTUACIONS
1.1. Donar a conèixer el decàleg sobre orientació elaborat pel Fòrum als orientadors
del municipi.
2.1. Actualitzar
litzar el mapa dels recursos d'informació i orientació existents a Rubí creat al
Consell de l'FP de Rubí.
2.2. Crear i dinamitzar una comissió amb els diferents agents i recursos d'orientació.
3.1. Executar les accions formatives de formació contínua planificades
planificades en el marc dels
convenis de col·laboració.
4.1. Planificar i gestionar accions de formació contínua amb altres socis.
5.1. Fer difusió del nou sistema d'avaluació i acreditació de competències mitjançant
les xarxes socials, la pàgina web...
5.2. Realitzar
alitzar sessions informatives sobre el nou sistema d'avaluació i acreditació de
competències.

4. DINAMITZACIÓ DEL FUNCIONAMENT INTERN I DE LA PROJECCIÓ EXTERNA
DEL CONSELL DE L'FP DE RUBÍ
OBJECTIUS
1. Organitzar, gestionar i dinamitzar els diferents òrgans del Consell de l'FP de Rubí.
Rubí
2. Fer difusió de les accions realitzades pel Consell de l'FP de Rubí.
3. Participar activament en la representació del Consell de l'FP de Rubí amb altres
entitats i organismes.

ACTUACIONS
1.1. Organitzar la sessió de la Comissió Permanent.
1.2. Organitzar anualment una sessió plenària.
1.3. Gestionar i liderar les diferents comissions que es creïn per assolir el Pla de treball
del Consell de l'FP de Rubí.
Rubí
2.1. Realitzar l'informe anual.
2.2. Informar de les accions realitzades
rea
pel Consell de l'FP de Rubí a les xarxes
socials i al web de Rubí Forma i de l'Ajuntament.

2.3. Crear un butlletí en el qual poder recollir l’activitat del Consell de l’FP de Rubí, així
com informació d’interès.
3.1. Participar en el Fòrum de ciutats amb Consell de l'FP de Rubí.
3.2. Participar en la Mesa de la Formació per al Treball del CCVOC.
3.3. Participar en la Taula de la Competitivitat Industrial.
3.4. Participar en altres organismes vinculats a l'FP.

