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Eix 1: Pensament, Coneixement, Prospectiva

 Think tank i instrument d’accions estratègiques i
d’impacte econòmic i social

 Detectar les necessitats del sistema productiu per tal
d’incidir en el món educatiu

 FP innovadora, eficient, de qualitat, i que ofereixi el
màxim d’oportunitats a les persones de forma justa i
equitativa



Eix 1: Pensament, Coneixement, Prospectiva
 Perfils/competències TIC sectors Comerç i Restauració

 Perfils professionals de la fabricació additiva en 3D

 Informes COVID, taules de reactivació econòmica...

 Estudis FP Dual en sectors estratègics (eix 4)

 Ampliació àmbit internacional estudi perfils portuaris

 Estudi Sector Agroalimentari

 Estudi Sector Cures (+focus TIC)

 Més sinèrgies amb els Hubs internacionals de
coneixement (eix 3), Xarxa FP



Eix 2: Innovació

 Aconseguir que FP i Empresa/Institució tinguin una
relació bidireccional i objectius compartits

 Generar una estructura en xarxa amb tots els agents
implicats en l’ecosistema de l’FP



Eix 2: Innovació

 Premis FP Emprèn: consolidar acompanyament alumnat i
professorat; fer seguiment edicions anteriors; consolidar
patrocinis...

 FP Consolida: convocatòria oberta tot l’any

 Metròpolis FP Lab: consolidar acompanyament tutors/es ,
beques empreses i seguiment projectes guanyadors

 10 anys del Pla de Mesures a la Innovació (acte i
seguiment)

 Més sinèrgies entre tots els projectes d’innovació



Eix 2: Innovació 

 Ampliar el projecte “Empreses Simulades”

 Internacionalització in house i mobilitat “simulada” prova
pilot AMB (eix 3)

 Creació Taula sectorial sector Construcció (eix 1)

 Continuar amb les Taules sectorials Port de Barcelona i
Sector Logístic (eix 1)

 Ampliar les accions adreçades a reduir la bretxa de gènere
en la Taula d’Indústria (eix 1)



Eix 3: Barcelona i AMB com a porta 
internacional de la FP 

 Ser punta de llança experimental internacionalitzant l’
FP

 Ser un referent d’innovació i bones pràctiques en els
projectes internacionals relacionats amb la FP



Eix 3: Barcelona i AMB com a porta 
internacional de la FP 

 Revisió nova convocatòria Erasmus 2021-2027 i fer Pla
Estratègic Fundació i Xarxa.

 Tendir a complementar les mobilitats amb projectes
“híbrids” i ampliar beques co finançades per empreses

 Erasmus CFGS i CFGM i docents

 Erasmus PFI (prova pilot)

 Garantia juvenil/TLN/SOC i Singulars/SOC (execució
pendents 2020)



Eix 3: Barcelona i AMB com a porta 
internacional de la FP 

 Ampliar ciutats Xarxa FP

 Projectes internacionals KA2, revisar KA2 Sector
Logística, valorar nous com Esport i Dona (eix 1)

 Valorar, en la nova convocatòria Erasmus, els projectes
d’Innovació (eix 2) i d’altres que contemplin
associacions i/o consorcis



Eix 4: Potenciar la FP Dual a BCN i AMB 

 Continuar amb el grup de treball FP Dual + ampliació
“sistema educatiu”

 Potenciar l’FP Dual en sectors d’ocupació (tecnològic,
TIC..,)

 Gestionar la FP Dual de l’Ajuntament de BCN, establir
processos d’avaluació i millora que siguin d’impacte a
la FP Dual del sistema públic



Eix 5: Institucional (transversal)  

 Seguir amb la millora dels processos de gestió
(tecnologia), i consolidar Pla de Comunicació

 Consolidar i millorar el Portal de Transparència

 Iniciar els processos per a realitzar el Balanç Social

 Més coordinació i sinèrgies institucionals

 Pla Estratègic relació entorn econòmic i social

 Crear el “Consell Empresarial/Institucions”



Els Consells de la FP   

 Participar en el Consell de la FP de Barcelona i en els
grups de treball que se’n derivin

 Participar en el Fòrum de les Ciutats amb Consell de la
FP, encàrrec de gestionar el Fòrum fins finals 2021

 Col.laborar amb el Consell Català de la FP
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