
 

 
 
COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE LA 
CIUTAT DE BARCELONA 9/5/2019 
 
ACTA 1/2019 
 
Al Saló de Cròniques de l’Ajuntament de Barcelona  a les 9:40 hores del dia 9 de maig de 
2019, es reuneix la Comissió Permanent del Consell de Formació Professional de la ciutat 
de Barcelona en sessió ordinària, sota la presidència del Sr. Miquel ESSOMBA I 
GELABERT, que exerceix com a president per delegació de la Regidora Il·lma. Sra. Laia 
ORTÍZ i CASTELLVÍ. Hi concorren els  Regidors/es l·lms./es Srs/es. Irma ROGNONI i 
VIADER del Grup Municipal Demòcrata, Alberto VLAGRASA GIL del Grup Municipal PP, 
Sra. Marilen BARCELÓ VEREA del Grup Municipal Ciutadans, Gerard ARDANUY MATA, 
Regidor no adscrit, i els Sr/Sres. Eloy VALDECANTOS MARTÍNEZ, assessor del grup 
municipal Ciutadans, Fabià MOHEDANO MORALES, en representació del Consell de la 
Formació Professional de Catalunya,  Emili PÉREZ BUSTIN, en representació del Consorci 
d’Educació de Barcelona, Jordi PLANA ARRASA, en representació de la Gerència de 
Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona, Iris María MOLINA ÁVILA, en 
representació de Foment de Treball Nacional, Rodrigo PLAZA, en representació de CCOO, 
Melcior ARCARONS RUA, en representació de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, 
José Luis DURÁN MOYANO, en representació de l’Institut Escola del Treball, Sra. Mireia  
MARTIN, en representació de la PIMEC, Sra. Marina SUBIRATS representant de la 
FAPAC, assistits per la secretària delegada de l’IMEB, Sra. Ana García Cachafeiro, per 
delegació del secretari general de l’Ajuntament de data 3 de desembre de 2018,  que 
certifica. Assisteix també la responsable de projectes estratègics de l’IMEB, Sra. Laia 
HERRERA PUJOL. 

Excusen la seva assistència les ll·lmes. Sres. Maria ROVIRA i TORRENS, regidora del 
grup municipal CUP-Capgirem Barcelona,  Montserrat BALLARIN ESPUÑA, regidora del 
Grup Municipal del Partit del Socialistes de Catalunya i els Ramon LAMIEL i VILLARÓ, en 
representació de l’Institut Municipal de Persones Discapacitades i Ricard FERNÁNDEZ 
ONTIVEROS, en representació de l’Àrea Drets Socials Ajuntament de Barcelona. 
 
A les 9,40 hores s’obre la sessió d’acord amb la convocatòria cursada, i amb el següent  
 

ORDRE DEL DIA: 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
 
2. Constitució dels Grups de Treball: Grup de Treball Joves, Formació  Professional i 

diversitat funcional, Grup de treball Gènere i Formació Professional i Grup de treball 
Prestigiar la Formació Professional  

 
3. Presentació de l’Associació d’Ajuntaments amb Consell de la Formació Professional 

 
4. Presentació de l’Escola de Segona Oportunitat. 



 

 
5. Precs i preguntes 
 

 
1.- Aprovació de l’acta de la comissió permanent de 20 de desembre de 2018. 

El president dona la benvinguda als membres de la Comissió Permanent, i assenyala que 

el primer punt de l’ordre del dia és l’aprovació si s’escau de l’acta de la darrera sessió de la 

comissió permanent del Consell de la FP celebrat el passat 20 de desembre de 2018. 

S’aprova amb el vot favorable de tots els assistents. 

2.- Constitució dels Grups de Treball: Grup de Treball Joves, Formació  Professional 
i diversitat funcional, Grup de treball Gènere i Formació Professional i Grup de 
treball Prestigiar la Formació Professional  
 

El President pren la paraula per a agrair en primer lloc la feina al Consell escolar municipal 

a l’Albert Pérez i a continuació dóna la paraula a la Sra. Laia Herrera, responsable de 

projectes estratègics de l’IMEB, qui explic la metodologia dels grups de treball, indicant que 

no hi ha límit del nombre de persones que hi poden participar, que depenen del grup els 

relators serien l’IMD i el Consorci d’Educació, l’Institut d’estudis metropolitans i la Fundació 

BCN FP. Assenyala, així mateix, que es  troben previstes 3 sessions de treball durant els 

mesos de maig a juliol. 

3.- Presentació de l’Associació d’Ajuntaments amb Consell de la Formació 
Professional 
 
El President pren la paraula i explica que el món local en el sentit ampli, que inclou les 

autoritats locals, els centres educatius i de formació, les empreses, els gremis i les 

associacions professionals, les organitzacions empresarials i sindicals del territori, integrats 

tots els en el marc de governança dels Consells de Formació Professional, tenen unes 

condicions d’arrelament, capil·laritat i relacions socials que generen un potencial únic i 

indispensable per contribuir positivament a abordar el repte de millorar la Formació 

Professional. És per aquest motiu que un grup de ciutats s’han constituït com a Associació 

d’Ajuntament amb Consell de la Formació Professional per unir esforços i interlocutor amb 

les instàncies superiors per defensar l’opinió i la tasca desenvolupada en els municipis al 

voltant de la formació professional.  S’organitzen com a Fòrum i volen promoure espais de 

cooperació i col·laboració entre totes les ciutat integrants tot establint un compromís ferm 

de treballar coordinadament facilitant la transferència de coneixements i expressant-nos 



 

públicament com una sola veu. Finalment anuncia que per l’any 2020 la secretaria de 

l’associació recaurà en l’Ajuntament de Barcelona.  

 
4.- Presentació de l’Escola de Segona Oportunitat. 
 
El President pren la paraula i explica que l’Ajuntament de Barcelona, per mitjà de l’Institut 

Municipal d’Educació de Barcelona,  ha creat la primera Escola Municipal de Segones 

Oportunitats (em2o) de la ciutat, coincidint amb l’inici del curs escolar 2019-2020. 

L’em2o  té com a principals objectius:   

• acompanyar, orientar i donar suport als i les joves en la seva transició cap a la vida 

adulta, 

• facilitar el seu retorn al sistema educatiu reglat, en el cas d’haver abandonat 

prematurament els estudis obligatoris, 

• i/o capacitar-los per a poder accedir al mercat laboral. 

Aquesta primera escola s’ubica en un edifici municipal situat al carrer de Capella, 10, al 

barri de Navas (districte de Sant Andreu). 

Coincidint amb la creació d’aquesta primera escola, l’Institut Municipal d’Educació va signar 

un acord d’adhesió a la “Asociación Española de Escuelas de Segunda Oportunidad 

(E2O)”, com a soci col·laborador del sector Educatiu. 

El President cedeix la paraula a Laia Herrera per explicar els detalls de l’Escola.  

L’escola s’adreça a joves amb edats compreses entre els 16 i els 25 anys que es troben en 

algunes d’aquestes situacions: 

— haver abandonat els estudis sense haver-se graduat de l’ESO, 

— que tinguin el graduat d’ESO però hagin deixat d’estudiar, 

— o que estiguin a l’atur i sense qualificació professional. 

Els joves que participen d’aquest projecte venen derivats del Servei d’Orientació - Pla Jove 

del Consorci d’Educació de Barcelona i dels Centres de Serveis Socials de l’Ajuntament de 

Barcelona. Igualment les famílies i els joves que tinguin interès en aquest servei es poden 

adreçar per correu electrònic  o trucar directament a l’em2o per a demanar informació. 



 

L’escola incorpora anualment, durant el mes de setembre, trenta joves.  El programa que 

l’em2o els ofereix té una durada de fins a dos anys. 

L’escola ofereix un programa que es fonamenta a partir de sis eixos d’accions. Aquests 

eixos són: 

-Diagnosi, apoderament i definició del pla personal de treball per cada jove. 

Aquest primer eix de treball, té un triple objectiu: 

diagnosticar i avaluar la situació del o la jove en la seva globalitat. 

-apoderar el o la jove amb la recuperació de l’autoestima, ajudar-lo a detectar les seves 

potencialitats i a expressar-les. Conèixer els seus punts febles i com pot superar-los. 

- definir un pla personal de treball (PPT) que el o la jove decideixi en funció de les seves 

potencialitats i desitjos. 

- Orientació i formació personalitzada d’acord amb el que s’ha definit en el pla personal de 

treball. 

Té per objectiu l’execució del pla personal de treball (PPT). A tal efecte, la metodologia a 

aplicar es fonamentarà en: 

- orientar, acompanyar i recolzar el jove en la seva integració en el sistema educatiu 

o la seva incorporació en el mercat laboral. 

- realització per part del o la jove de la formació adient. 

- Activitats d’aprenentatge i servei a la comunitat. 

L’objectiu d’aquest eix és: promoció de la participació social i el vincle amb la comunitat 

més propera per part del o la jove per exercir la ciutadania plena i desenvolupar el seu 

compromís cívic. Es basarà en la metodologia de l’aprenentatge i servei (APS), on els i les 

joves treballaran sobre necessitats reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo. 

-Seguiment i avaluació contínua amb el tutor/a. 

L’objectiu és: fer el seguiment i l’acompanyament del o la jove una vegada finalitzada la 

seva integració en el sistema educatiu o la seva incorporació en el mercat laboral. 

La metodologia de treball se centrarà en un seguiment permanent per garantir que la 

transició cap a una major autonomia i independència sigui exitosa. 



 

— Activitats de lleure i suport a la formació. 

Les activitats de lleure són un conjunt d’iniciatives i experiències que es fan en el temps 

lliure dels i les joves amb una intencionalitat pedagògica. 

El suport a la formació són un conjunt d’accions amb l’objectiu d’afavorir la integració a 

l’escola, generar una relació positiva amb el procés d’aprenentatge, afavorir l’organització i 

la gestió del propi temps (diferenciar els espais i els moments de treball i de lleure), 

prevenir l’absentisme i l’abandonament. 

-Treball d’acompanyament amb les famílies. 

La relació amb les famílies del joves i les joves, principalment les dels menors d’edat, és un 

aspecte que des del servei és un focus d’especial atenció. 

L’objectiu és potenciar el vincle i la implicació de la família en el procés educatiu dels i les 

joves. 

Per aquest curs s’oferiran 30 places que s’aniran ampliat. Origen de les escoles de 

segones oportunitats 

El representant de la FAPAC pregunta quin serà el sistema d’accés a l’escola. La gerent de 

l’IMEB, la Sra. Emilia Andreu, explica que el sistema d’accés serà per derivació dels 

Serveis Socials Bàsics de la ciutat i de l’equip de Pla Joves del Consorci d’Educació de 

Barcelona principalment.  

 
5.- Precs i preguntes. 
 

No es plantegen precs ni preguntes, i sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió 

per part de la Presidència a les 12.00 hores. 

 

Nota: Aquesta serà la darrera permanent del mandat 2015-2019 

 

  
 
 
       Vist – i - plau 
Ana García Cachafeiro    Miquel Àngel Essomba i Gelabert 
Secretaria Delegada     President 
 

https://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/escoles-de-segones-oportunitats#accordion_node-block-7
https://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/escoles-de-segones-oportunitats#accordion_node-block-7
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