Declaració del Fòrum de ciutats amb Consell de Formació Professional
El món local en el sentit més ampli, que inclou les autoritats locals, els centres
educatius i de formació, le
es 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,
Professional tenen unes condicions
d’arrelament, capil·laritat i relacions
relacions socials que generen un potencial únic i
indispensable per contribuir positivament a abordar el repte de millorar la Formació
Professional.
El Fòrum de les ciutats amb consells de la Formació Professionals de Catalunya,
Catalunya
aplega un grup de ciutats que representen
representen una part molt important del PIB català, de
les empreses de Catalunya, de la població assalariada, dels centres de formació
professional, dels alumnes que cursen alguna modalitat de formació professional
pr
i un
elevat tan per cent de l’oferta formativa
formati del país.
En aquest sentit, el Fòrum ens presentem com a interlocutors necessaris davant
d’altres Administracions o entitats relacionades amb el nostre àmbit per defensar
l’opinió i la tasca desenvolupada en els municipis al voltant de la formació
professional.
I treballarem com a eina indispensable per assegurar el desplegament de la Llei
10/2015,, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals i totes les accions
que se’n deriven.
Aquest Fòrum,, a dia d’avui, el conformen els Consells de les ciutats de Barcelona,
Lleida, Girona, Tarragona, El Prat de Llobregat, Mataró, Terrassa, Granollers,
Rubí, L’Hospitalet de Llobregat i el Consell de la Conca de Ripoll i Riera de Caldes
que integra Sabadell, Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Caldes de Montbui,
Castellar del Vallès, Cerdanyola del Vallès, La Llagosta, Montcada i Reixac, PalauPalau

solità i Plegamans, Polinyà, Ripollet, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpetua de la
Mogoda i Sentmenat.
Des del Fòrum volem 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
expressant nos públicament com una
sola veu.
Així mateix establim els punts pels
els quals treballarem els propers anys i que passa
per:
•

Reconeixement
ocupacional.

de

la

Formació

Professional
rofessional

inicial

i

•

Potenciar les passarel·les de la formació ocupacional a l’FP
reglada i a la universitat.

•

Adequació de l’oferta integral de FP amb les necessitats del
teixit productiu.
produ

•

Transició escola-treball.
escola

•

Innovació i transferència del coneixement.

•

La FP de base industrial.

•

Planificació de l’oferta de Formació
F
Professional
rofessional tenint
present altres municipis veïns.

•

Integració
tegració dels subsistemes de la
l Formació Professional
rofessional en la
difusió de l’oferta

•

Mapeig de punts d’orientació juvenil a les respectives ciutats.

•

Treballar per una FP inclusiva i recursos per a l’atenció a la
l
diversitat

•

Model de FP Dual a les ciutats;
c
Avaluació

•

Mod de qualitat i excel·lència en la Formació
Model
ormació Professional

Enguany el Fòrum començarà a abordar els primers reptes; L’ orientació i els
elements que se’n deriven com l’abandonament escolar o l’acompanyament dels
joves, l’avaluació de la Formació Professional dual i la implicació
icació de les empreses
tenint en compte el model econòmic del territori i crear les eines per la presa de
decisions en matèria de planificació i adequació de l’oferta formativa.

Per finalitzar, emplacem a totes les administracions competents en matèria de
Formació Professional, a treballar amb els municipis de manera coordinada i
efectiva, per tal d’assolir aquests reptes i objectius.

Mataró, 18 d’abril de 2018

