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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 2)
Objectiu global 2022: replantejar objectius i funcionament
Observatori de l’FP. Elaborar Pla Estratègic.

Eix 1: Pensament, Coneixement, Prospectiva
Algunes dades 2021
ESTUDIS SECTORIALS 2021


Estudi sector Agroalimentari (Regió Metropolitana de Barcelona).



Estudi Sector Cures vessant sanitària i social (Catalunya).



Estudi perfils professionals 3D – CZF.



Estudi perfils professionals i competències TIC sector Comerç i Hosteleria
(Barcelona).

SUPORT A TERRITORIS 2021


Estudi possible Casa d’Oficis (Barcelona i AMB).



Setmana de l’FP de l’Hospitalet 2021.

Eix 1: Pensament, Coneixement, Prospectiva, Algunes
dades 2021
COL·LABORACIONS PROJECTES INTERNACIONALS I XARXA FP 2021


Suport Port Vet HUB–KA2. (eix 3, amb Xarxa FP.)

ALTRES PROJECTES I COL·LABORACIONS 2021


Anuari FP i del mercat de treball de Barcelona i de l’AMB.



Informes “ocupació” de Barcelona ciutat.



Participació taules de reactivació econòmica AMB i sectorials (Logística,
Consell rector del Port).



Guia prospectiva de la Agència Catalana de l’FP + Banc de BBPP en
prospectiva.

Eix 1: Pensament, Coneixement, Prospectiva 2022
ESTUDIS SECTORIALS 2022


Anàlisi sector i perfils/competències sector Vehicle Electric (mobilitat
sostenible). (en elaboració)



Actualització estudi perfils professionals Port de Barcelona (en elaboració)



Anàlisi sector i perfils competencials sector Construcció. (eix 2).



Anàlisi sector i perfils/competències sector Energies Renovables.

SUPORT TERRITORIS 2022


Guia d’implementació FP Dual a ajuntaments (en elaboració)



Suport a la dinamització del Consell de l’FP del Prat de Llobregat (en
elaboració)



Suport a la creació del Consell de l’FP de Reus.



Potencial Setmana de l’FP de l’Hospitalet 2022.

Eix 1: Pensament, Coneixement, Prospectiva 2022
COL·LABORACIONS PROJECTES INTERNACIONALS I XARXA FP 2022


Suport Hub Logístic Internacional –KA2. (eix 3, amb Xarxa FP)



Hub internacional sector Agroalimentari (eix 3, amb Xarxa FP)

ALTRES PROJECTES I COL·LABORACIONS 2022


Acompanyament implementació Casa d’Oficis (+ d’altres relacionats).



Disseny sistema d’indicadors –impacte Port de Barcelona (en elaboració).



Ampliació estudi sector Agroalimentari a tot Catalunya.

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.

Objectiu global 2022: establir més sinèrgies amb l’Observatori de
l’FP i amb l’ àmbit internacional Fundació i Xarxa FP.

Eix 2: Innovació, algunes dades 2021



Premis FP Emprèn: 25 centres participants, 58 projectes amb un total de 189
alumnes.



Pla de Mesures a la Innovació: 51 centres participants, 68 projectes.



Empreses “simulades” en centres: 16 aules simulades + 1 en projecte
internacional de “mobilitat simulada”.



Metròpolis FP Lab: 27 centres, 700 alumnes.



Taules sectorials: indústria, Logística, Port, creació taula construcció (eix 1)



Orientació i suport a la inserció laboral.

Eix 2: Innovació 2022


Premis FP Emprèn: més acompanyament alumnat i professorat; consolidar
patrocinis...



FP Consolida: conjunt tot Catalunya, obert tot l’any, més enllà dels centres FP.



Metròpolis FP Lab: consolidar acompanyament tutors/es, accions amb la
“comunitat Metròpolis FP Lab”. Incloure Diputació de Barcelona pel 2022-23.



Pla de Mesures a la Innovació: estructurar seguiment i difusió dels projectes.



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



Impuls Taula sectorial sector Construcció (eix 1)



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



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 l’ FP.

Objectiu global 2022: Impulsar una mobilitat més equitativa i
inclusiva.

Eix 3: Barcelona i AMB com a porta internacional de l’FP
Algunes dades 2021


113 mobilitats internacionals : 17 Erasmus i 96 de programes de garantia
juvenil (Singular i TLN MobiliCat).



24 estades internacionals del Programa Singular en format in house.



Tancament Vet Hub Port en format mobilitat simulada (in house).



Preparació projectes 2022 (nou Erasmus i Garantia Juvenil).



Preparació projecte sobre Turisme Sostenible:
l’excel·lència. ERASMUS-EDU-2021-PEX-COVE.

“Partenariats

per

Eix 3: Barcelona i AMB com a porta
internacional de la FP 2022


Mobilitats Erasmus CFGS i CFGM i alumnat i docents (pendents i actuals)



Erasmus PFI: execució prova pilot i 2on grup en marxa.



Garantia juvenil/TLN/SOC i Singulars/SOC. Projectes i mobilitat associada.



Dissenyar actuacions que permetin complementar les mobilitats amb
projectes “híbrids” i impulsar beques co finançades per empreses (eix 2)



Ampliar ciutats Xarxa FP



Executar el projecte internacional KA2, sector Logística (eix 1)



Preparar KA2 sector agroalimentari (eix 1)



Valorar projectes internacionals d’Innovació (eix 2) i d’altres que contemplin
associacions i/o consorcis (estem pendents resultats COVE-turisme
sostenible).

*previstes 222 mobilitats d’alumnat i 40 de docents (només out, manca in).

Eix 4: Potenciar la FP Dual a BCN i AMB


Continuar amb el grup de treball FP Dual (Consorci d’Educació de Barcelona,
Barcelona Activa i Fundació).



Potenciar l’FP Dual als municipis de l’àrea/regió metropolitana.



Potenciar l’FP Dual en sectors estratègics 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

Objectiu global 2022: valorar impacte nova llei d’FP en l’FP Dual,
refer projecte en funció del document final.

Eix 5: Institucional (transversal)


Revisió Estatuts Fundació (àmbit metropolità, visió de gènere...).



Creació del “Consell Assessor” (empresarial/institucions) del Patronat.



Impulsar i estructurar relació amb l’Agència Pública de Formació i Qualificació
Professionals.



Ampliar i millorar el portal de Transparència i el Balanç Social.



Implementar fase 2 Competències Professionals estructura Fundació BCN
Formació Professional: auto evaluació, acompanyament...



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

Els Consells educatius i de l’FP


Participar en el Consell Educatiu Municipal de Barcelona i en els grups de
treball que se’n derivin.



Participar en el Consell de l’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.



Col.laborar amb el Consell Català de la FP

