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Metodologia

• Sistema de l’FP

• Mercat de 
treball

• Activitat eco.

• Investigació-
acció-
participació

• Entrevistes

Quantitativa

Qualitativa

+

2017

2018

• Detectar perfils 
professionals 

• Identificar reptes

Recomanacions

▪ S’ajusta l’oferta 
d’FP a les 
necessitats del 
teixit productiu

+






S’ajusta l’oferta d’FP de la ciutat de Terrassa al seu teixit 
productiu en la indústria tèxtil?

Hiconsumcion.com

Perfils professional: Tècnics del disseny i fabricació 
de teixits intel·ligents 

Competències: coneixements TICS i tecnologies 
facilitadores + especialista en teixits i disseny

Formació existent en Formació Professional Inicial a Terrassa

• PFI - Auxiliar de confecció en tèxtil i pell

• CFGM - Confecció i moda

• CFGM - Fabricació i ennobliment de productes tèxtils

• CFGS - Disseny tècnic en tèxtil i pell

Formació Professional per a l’ocupació (per aturades i ocupades) 

No s’ofereix

Formació Professional existent (FPI curs 2017-2018/ FPO any 2017)

El sector: sector emergent
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Perfils professional: Química/Fab.mecànica/Elec.
1. Oficis: Torners, soldadors, fresadors, matriuers
2. Especialistes d’injecció de plàstics i disseny de 

motllos
3. Perfils híbrids: mecànica i electrònica; ofici i venda; 

TIC i mecànica, etc.
4. Electricistes i mecànics

El sector: relleu generacional, manca de vocacions,
poca presència femenina, tecnologies 4.0

Formació Professional existent (FPI curs 2017-2018/ FPO any 2017)

S’ajusta l’oferta d’FP de la ciutat de Terrassa al seu teixit 
productiu en la indústria del metall?

Formació existent en Formació Professional Inicial a Terrassa

• PFI – 1 de fabricació mecànica

• CFGM – 1 de fabricació mecànica; 2 de química i 2 d’electricitat i electrònica

• CFGS – 3 de química; 2 d’electricitat i electrònica

Formació Professional per a l’ocupació (per aturades i ocupades)

• 10 cursos de fabricació  mecànica; 5 d’electricitat i electrònica; 3 de química



Perfils professional: Química/Fab.mecànica/Elec.
1. Oficis: Torners, soldadors, freixadors, matriuers
2. Especialistes d’injecció de plàstics i disseny de 

motllos
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Formació Professional existent (FPI curs 2017-2018/ FPO any 2017)
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S’ajusta l’oferta d’FP de la ciutat de Terrassa al seu teixit 
productiu en el comerç?

Perfils professional: community manager 
especialitzat, tècnic operari en transport i logística, 
operaris d’embalatge

Competències: anglès, habilitats de venda i comercials, atenció al client, 
TICs, coneixements mercats internacionals i documentació, e-comerç

Formació existent en Formació Professional Inicial a Terrassa

• PFI - Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic  

• CFGM - Activitats comercials

• CFGS - Comerç internacional

• CFGS - Gestió de vendes i espais comercials

Formació Professional per a l’ocupació (per aturades i ocupades) 

• 28 cursos relacionats amb el comerç; 9 amb el màrqueting i 10 amb la logística

Formació Professional existent (FPI curs 2017-2018/ FPO any 2017)

El sector: automatització de les tasques 
administratives, sector transversal, globalitat
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A més, què demanen les empreses?

CULTURA DEL TREBALL i GESTIÓ I ADAPTACIÓ AL CANVI



S’ajusta l’oferta d’FP a les 
necessitats del teixit productiu?

Detecció i coneixement

FP Inicial

FP per l'ocupació

Anàlisi

Prospecció  empresarial

Formació base 

Especialització 

Facilitadors
empreses (DUAL)
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Reptes: 
1.- Projecte compartit en matèria d’FP



Reptes: 
2.- Impulsar una xarxa de comunicació i col·laboració 
entre els diferents agents



Reptes: 
3.- Promocionar itineraris professionalitzadors
integrals que permetin  construir trajectòries laborals

Especialització CP 2

Especialització CP 1

CFGS

CFGM

PFI


amb alternança 
a  l’empresa

Ocupació



Reptes: 
4.- Superar la barrera del localisme

Municipis de destinació 
de l’alumnat d’FP-CFGS 
residents a Terrassa. Curs 
2016-2017 



GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ


