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1. RESUM EXECUTIU

1.1. INTRODUCCIÓ

Una de les preocupacions cabdals dels agents socials i econòmics del nostre país és la
modernització del sistema productiu a Catalunya per adaptar-lo, amb competitivitat i co-
hesió social, als processos de globalització i d’avenç vertiginós de les tecnologies. Aquest
procés s’emmarca dins l’Estratègia de Lisboa, que fixa o orienta polítiques encaminades
a assolir aquests objectius per al conjunt dels països de la Unió Europea. L’Acord estra-
tègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’econo-
mia catalana de l’any 2005 és un exponent clar d’aquesta voluntat expressada mitjançant
la concertació social; el marc de negociació actual amb el Govern de Catalunya per re-
novar-lo n’és una mostra més. Si l’Acord del 2005 considerava que l’educació i la forma-
ció de la població eren variables clau que repercutien directament en la capacitat produc-
tiva i competitiva d’un país i feia una diagnosi preocupant de la situació de la formació
professional (FP) a Catalunya, en el procés actual de renovació de l’Acord aquesta pre-
ocupació ha esdevingut central.

Malgrat els grans avenços assolits al llarg de les darreres dècades amb la universalitza-
ció de la formació obligatòria fins als 16 anys i l’increment dels nivells de formació de la
població, l’estructura de la població segons el nivell de formació té mancances importants
a Espanya i a Catalunya en relació amb la UE. El dèficit històric d’Espanya en educació
encara és patent, ja que si bé el 69,7% de la població de la UE-25 entre 25 i 64 anys té
com a mínim la formació obligatòria, a Espanya la proporció disminueix fins al 49,4%.
Segons l’Eurostat, les dades de l’any 2006 continuen sent preocupants, ja que l’abando-
nament escolar prematur de la població jove entre 18 i 24 anys és del 15,1% a la UE-25
i del 29,9% a Espanya. L’any 2005, la població entre 20 i 24 anys amb estudis posteriors
a l’ensenyament secundari obligatori (ESO) era del 61,5% a Catalunya i del 76,9% a la
UE-25. A més, l’evolució del nombre d’alumnes que cursen una formació secundària pos-
tobligatòria no acaba d’assolir l’embranzida necessària, atesa la reducció dels batxillers
(-43%) i dels estudiants dels cicles formatius de grau mitjà (CFGM) (-62,3%) en el perío-
de 1997-2006; aquests percentatges són més elevats que la disminució de la població en-
tre 16 i 24 anys (-21,2%).

D’altra banda, si només es té en compte la població en el mercat de treball per nivell de
formació, es perceben certes disfuncions: hi ha encara un excés de població activa ca-
talana poc formada (sense estudis obligatoris o només amb estudis obligatoris); una man-
ca de qualificacions mitjanes, gran part de les quals s’obtenen a partir de la FP, i una po-
larització formativa, és a dir, que els grups més nombrosos de la piràmide són les persones
amb formació obligatòria i les que tenen estudis universitaris.
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Atesa la centralitat que ha adquirit la FP en les mesures socials i econòmiques que s’han
d’emprendre al país, el Departament d’Economia i Finances en el marc de l’Acord estra-
tègic va sol·licitar al Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) l’ela-
boració d’un estudi sobre els desajustos de l’oferta formativa de FP i la demanda de qua-
lificacions de les empreses. Aquest estudi circumscriu l’anàlisi dels tres subsistemes que
configuren la FP: la FP reglada (FPR); l’ocupacional (FPO), dirigida bàsicament a les per-
sones aturades, i la contínua (FC) per a les persones ocupades.

L’objectiu principal de l’estudi és donar orientacions estratègiques per millorar l’ajust en-
tre l’oferta formativa de FP i les demandes de qualificació de les empreses a Catalunya.
Amb aquesta finalitat s’analitza l’evolució de l’oferta de FP i de l’ocupació a Catalunya i
se n’assenyalen les tendències d’encaix i desencaix. Tal com s’explica en la introducció
de l’estudi, cal fer una lectura curosa de les conclusions sobre l’anàlisi del mercat de tre-
ball que s’extreuen en aquest capítol, atès que els bons resultats de l’activitat i l’ocupa-
ció durant el període 2000-2006 s’han matisat per les darreres anàlisis que confirmen un
canvi de tendència en el comportament de l’atur i un possible alentiment de l’economia.

D’altra banda, també es pretén crear els òrgans responsables de la planificació formati-
va en cadascun dels tres subsistemes de FP i els mecanismes per detectar les necessi-
tats formatives. Finalment, es pretén delimitar els punts forts i els dèbils de la situació ac-
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Gràfic I. Estructura de la població activa segons el nivell de formació. Catalunya, 2006

Unitats: en percentatges respecte de la població activa.

Font: Idescat. Enquesta de la població activa.



tual de la FP, que incideixen en l’encaix i el desencaix de les persones treballadores amb
les necessitats de les empreses.

1.2. MARC NORMATIU I INICIATIVES PÚBLIQUES

Un primer pas per comprendre la situació actual del sistema de FP és analitzar-ne el
marc normatiu i les iniciatives públiques adoptades en aquest àmbit. El marc normatiu es-
tà definit per dos trets clau: la diversitat de les normes de referència i el canvi constant i
conseqüent de la normativa. La primera d’aquestes característiques respon a l’existèn-
cia de diferents nivells institucionals amb competències en aquesta matèria, ja sigui de
manera directa (l’Estat i les comunitats autònomes [CA]) o indirecta (la UE). Per aquest
motiu, l’estudi dedica una part de l’apartat sobre el context normatiu a explicar aquesta
distribució i els pronunciaments del Tribunal Constitucional (TC).

La taula I resumeix els plans i les normes principals que cal tenir en compte. A més,
se’n distingeixen els diferents àmbits de producció. A continuació es comenten breument.

La política comunitària en matèria d’educació i FP neix a partir dels objectius d’ocupació
i competitivitat fixats en la cimera del Consell Europeu de Lisboa de l’any 2000 que s’em-
marca en l’Estratègia Europea per a l’Ocupació (EEO). En aquest context, l’any 2002 es
va aprovar un programa de treball anomenat «Educació i formació 2010», que recull dos
elements clau: el procés de Bolonya, relatiu a l’educació superior, i el procés de Copen-
haguen, centrat en la FP.

D’altra banda, pel que fa a la normativa comunitària, cal destacar les conclusions del
Consell de la UE sobre l’educació i la formació com a motor clau de l’Estratègia de Lisboa,
de 15 de novembre de 2007,1 i el programa d’acció en l’aprenentatge permanent que
el Parlament Europeu i el Consell van aprovar el 15 de novembre de 2006, que preveu el
programa Leonardo da Vinci, dirigit a la FP excloent-ne la de nivell terciari, entre d’altres.

En l’àmbit estatal cal citar dues normes fonamentals que regulen la FP: la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE),2 i la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les
qualificacions i de la FP (LOQFP).3 Aquesta darrera preveu la creació del Sistema Nacional

1 DOUE C 300, de 12.12.2007.
2 BOE núm. 106, de 04.05.2006.
3 BOE núm. 147, de 20.06.2002. Cal tenir en compte que aquestes normes substitueixen el marc legal anterior format
per la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu (LOGSE) i les lleis orgàniques pos-
teriors centrades en la qualitat del sistema (la Llei orgànica 9/1995, de 20 de novembre, de la participació, l’avaluació
i el govern dels centres docents i la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de la qualitat de l’educació).
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de Qualificacions i Formació Professional (SNQFP) per dotar d’unitat, coherència i eficà-
cia la planificació, l’ordenació i l’administració de la FP.

Completen el marc normatiu estatal totes les disposicions dictades en desenvolupament
d’aquestes lleis, entre les quals destaca el Reial decret 1558/2005, de 23 de desem-
bre, que regula els requisits bàsics dels centres integrats de FP;4 el Reial decret

4 BOE núm. 312, de 30.12.2005 i la correcció d’errors del BOE núm. 20, de 24.01.2006.
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Taula I. Marc normatiu i iniciatives públiques de la formació professional

Àmbit comunitari

Programa «Educació i formació 2010» (MCO)

Procés de Copenhaguen

Programa d’aprenentatge permanent (Lifelong Learning Programme)

Àmbit estatal

Llei orgànica 5/2002, de 14 de juny (LOQFP)

Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig (LOE)

Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol (parcialment en vigor)

Reial decret 1128/2003, de 5 de setembre i modificacions posteriors (Catàleg nacional de qualificacions

professionals)

Reial decret 1558/2005, de 23 de desembre (centres integrats de FP)

Reial decret 1538/2006, de 15 de desembre (subsistema de FP inicial)

Reial decret 395/2007, de 23 de març (subsistema de FPO)

Reial decret 34/2008, de 18 de gener (certificats de professionalitat)

Reial decret 229/2008, de 15 de febrer (centres de referència nacional)

Pla nacional de reformes

Àmbit autonòmic

Llei 17/2002, de 5 de juliol (Servei d’Ocupació de Catalunya)

Avantprojecte de Llei de l’educació

Decret 332/1994, de 4 de novembre (ordenació general dels ensenyaments de FP específica)

Decret 176/2003, de 8 de juliol (Institut Català de les Qualificacions Professionals)

Decret 21/1999, de 9 de febrer (Consell Català de Formació Professional)

Resolució TIC/2593/2003, de 29 de juliol (Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya)

Decret 240/2005, de 8 de novembre (mesures flexibilitzadores de l’oferta dels ensenyaments de FP

específica)

Decret 67/2007, de 20 de març (ensenyaments de FP inicial en la modalitat a distància)

Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia

catalana

Pla general d’ocupació de Catalunya 2007-2013

II Pla de formació professional de Catalunya 2007-2010

Font: elaboració pròpia.



1538/2006, de 15 de desembre, pel qual es regula el subsistema de FP inicial;5 el Reial
decret 395/2007, de 23 de març, pel qual es regula el subsistema de FP per a l’ocu-
pació;6 el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, que regula els certificats de profes-
sionalitat,7 i el Reial decret 229/2008, de 15 de febrer, pel qual es regulen els centres
de referència nacional de FP.8 D’altra banda, també cal tenir en compte l’Ordre
TAS/2307/2007, de 27 de juliol, que desenvolupa les previsions del Reial decret 395/2007
relatives a la formació de demanda, i l’Ordre TAS/718/2008, de 7 de març, pel que fa
a la formació d’oferta.

La llei autonòmica principal de referència és la Llei 17/2002, de 5 de juliol, d’ordenació
del sistema d’ocupació i de creació del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC),9 que neix
amb la vocació d’assolir la integració de les polítiques ocupacionals a Catalunya, entre
les quals hi ha la FPO i la FC. Un instrument clau per dur a terme aquesta coordinació
és l’Institut Català de les Qualificacions Professionals (ICQP), creat pel Decret 176/2003,
de 8 de juliol.10

També cal tenir en compte el Consell Català de Formació Professional (CCFP) amb fun-
cions de consulta i assessorament en aquest àmbit (i creat pel Decret 21/1999, de 9 de
febrer)11 i del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, que té encomanada la
gestió i l’execució dels programes de la FC, i el seguiment i el control de les accions for-
matives que es duguin a terme a Catalunya.12

Finalment, entre els principals plans i acords, cal destacar l’Acord estratègic per a la
internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana,
el Pla general d’ocupació de Catalunya (PGOC) 2007-2013 i el II Pla de formació pro-
fessional de Catalunya (2007-2010), que el Govern de la Generalitat va aprovar re-
centment.

5 BOE núm. 3, de 03.01.2007.
6 BOE núm. 87, d’11.04.2007.
7 BOE núm. 27, de 31.01.2008.
8 BOE núm. 48, de 25.02.2008.
9 DOGC núm. 3676, de 12.07.2002.
10 DOGC núm. 3935, de 29.07.2003. Aquest Decret va ser dictaminat pel CTESC (2/2003).
11 DOGC núm. 2826, de 12.02.1999.
12 Creat per la Resolució TRI/2593/2003, de 29 de juliol, per la qual es fa públic l’Acord de la Comissió de Govern per
a Assumptes Econòmics, de 15 de juliol de 2003, pel qual es constitueix el Consorci per a la FC de Catalunya i se
n’aproven els Estatuts (DOGC núm. 3961, de 04.09.2003).
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1.3. EVOLUCIÓ DE L’OCUPACIÓ I DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

En un context com l’actual, marcat per una deficiència de professionals tècnics en el mer-
cat de treball i per una voluntat d’impuls de la FP, la detecció de les necessitats formati-
ves que tenen les empreses i la seva transposició a l’oferta formativa esdevé una preo-
cupació cabdal dels agents responsables de la planificació de la FP, que han d’enfrontar-se
a la incertesa que comporta planificar una actuació que està condicionada per multitud
de variables. Aquesta incertesa impulsa la investigació social per cercar indicadors i dis-
positius que la redueixin.13 Cal, però, tenir en compte que no hi ha un mètode suficient-
ment empíric i eficient per a la presa de decisions, atesa la manca de control de les va-
riables i dels contextos, les dinàmiques socials, la impossibilitat de preveure les estratègies
dels subjectes (estudiants, treballadors, empreses, etc.). Per tant, qualsevol enfocament
tecnocràtic que centri l’anàlisi en l’adequació de l’oferta formativa (quantificada a partir
d’alumnes participants o titulats) i les demandes de qualificació de les empreses (quan-
tificada a partir de les variacions dels ocupats per ocupacions, les variacions de l’ocupa-
ció segons l’activitat econòmica de les empreses o per la contractació laboral) comporta
una sèrie de limitacions metodològiques.

Tot i tenir en consideració aquestes limitacions, l’estudi pretén oferir una aproximació als
ajustos i als desajustos entre l’oferta de FP i l’evolució de l’ocupació segons els sectors
d’activitat econòmica de la Classificació catalana d’activitats econòmiques, (CCAE-93).
L’anàlisi de l’ocupació segons l’activitat econòmica de l’empresa no ens informa de les
ocupacions, que són una variable relacionada més directament amb la formació (aques-
ta informació s’obté a partir d’altres estudis). No obstant això ens permet observar si
l’evolució dels sectors econòmics i de les persones formades en FP segueix la mateixa
tendència. A l’estudi s’identifiquen situacions d’ajust o desajust de la FPR i la FPO amb
l’ocupació entre els anys 2000 i 2006. La FC no rep el mateix tractament, perquè les da-
des disponibles no ho han permès.

1.3.1. EVOLUCIÓ DE L’OCUPACIÓ

El període 2000-2006 es va caracteritzar per un gran augment de l’ocupació a Catalunya:
la població activa va augmentar 625.300 persones, l’ocupada 653.000 i l’aturada va dis-
minuir 27.700. Són els grups amb nivells de formació més elevats els que intensifiquen
les taxes de creixement, els actius amb educació superior de segon i tercer cicle creixen

13 Planas, J. et al. Metodologia per a la detecció de necessitats de competències i de formació professional per a
l’àrea de Barcelona. GRET-ICE-UAB. Consell de la Formació Professional i Ocupacional de l’Ajuntament de Barcelona,
2001.
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un 49,8% i els que tenen FP de grau mitjà el 43,7%. Pel que fa als ocupats es repeteix
la mateixa pauta: forta taxa de creixement dels que tenen educació superior de segon i
tercer cicle, el 53,5%, i dels de FP de grau mitjà, el 48,9%. Aquestes dades reafirmen una
realitat coneguda: amb més formació, hi ha més activitat i ocupació.

L’aproximació a l’evolució comparativa de l’ocupació i de la FP en el període 2000-2006
s’ha fet a partir de la classificació de l’ocupació, i només dels alumnes graduats de la FPR
i la FPO –no ha estat possible fer-ho amb la FC per la naturalesa de les dades disponi-
bles–, en 21 famílies professionals, després de prendre una sèrie de decisions tècniques
que s’expliquen a l’estudi i que comporten algunes imprecisions que s’han intentat mati-
sar a partir d’altres informacions sectorials disponibles.

Analitzant la població ocupada, destaquen per l’elevada participació les famílies de co-
merç i màrqueting, edificació i obra civil, fabricació mecànica, serveis socioculturals i ad-
ministració i gestió. També destaquen per l’elevat creixement els sectors d’informàtica,
electricitat i electrònica, imatge personal, serveis socioculturals i seguretat i medi am-
bient.

1.3.2. FORMACIÓ PROFESSIONAL REGLADA

D’altra banda, si s’observa l’evolució de les persones titulades en FPR, el primer que es
constata és una reducció de 5.406 persones titulades en cicles formatius de FP entre el
curs 2000-2001 i el curs 2005-2006, que en termes relatius representa una disminució
del 19,3%. El 2001, es van titular 27.980 estudiants i el 2006 només 22.574. La desapa-
rició de la FP2 del mapa d’estudis no s’ha compensat amb l’increment del nombre de ti-
tulats dels CFGM i dels cicles de formació de grau superior (CFGS).

La taula següent mostra les famílies professionals que tenen més pes sobre el total de
persones titulades.

Estudi sobre l’oferta formativa de la Formació Professional
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Taula II. FP amb més titulats a la FPR. Curs 2005-2006. Catalunya

Unitats: en percentatges.

Famílies professionals Percentatge de titulats

Administració i gestió 19,6

Sanitat 13,3

Serveis socioculturals i activitats físiques i esportives* 11,1

Resta de famílies professionals 56,0

TOTAL 100

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Educació.

* Els serveis socioculturals representen el 8,1% del total de titulats.



A la taula següent es mostren les famílies professionals que han registrat una taxa de crei-
xement més elevada dels titulats entre els cursos 2000-2001 i 2005-2006:

També s’han tractat les persones titulades en FPR per província i sexe. L’any 2006, la dis-
tribució de les persones titulades segons la demarcació territorial és conseqüent amb el
pes demogràfic de cada província: 6,2% a Lleida; 6,3% a Girona; 11,3% a Tarragona, i
76,0% a Barcelona. Les variacions entre els cursos 2000-2001 i 2005-2006 mostren que:
Barcelona ha guanyat 0,6 punts percentuals en aquesta distribució; Girona n’ha guanyat
0,5; Tarragona n’ha perdut 0,5 i Lleida n’ha perdut 0,6.

Pel que fa al sexe, les famílies professionals amb més dones són a l’administració i ges-
tió (el 28,8% del total), la sanitat (22,2%) i els serveis socioculturals i activitats físiques i
esportives (16,0%). Els augments de participació més elevats han estat a les FP d’imat-
ge personal (5,4 punts percentuals més) i serveis socioculturals (4,2 punts), mentre que
les disminucions més fortes han tingut lloc a l’administració i gestió (-15,6 punts) i a l’edi-
ficació i obra civil (-1,1 punts).

En relacionar l’evolució dels titulats i dels ocupats per famílies professionals es constata
un conjunt d’ajustos i desajustos que es poden apreciar en el gràfic II. Com a considera-
ció prèvia, cal recordar que, en general, hi ha un dèficit de persones titulades en cicles
formatius atès que l’ocupació creix amb molta més intensitat mentre que el nombre de
persones titulades disminueix. 

S’interpreta que hi ha un dèficit d’alumnes en: edificació i obra civil; electricitat i electrò-
nica; química; activitats agràries i maritimopesqueres; administració i gestió; arts gràfiques;
sanitat; fabricació mecànica, i indústries alimentàries. La resta de famílies professionals
estan equilibrades, atès que mostren una tendència de creixement positiu entre l’ocupa-
ció i els titulats. Però cal precisar que, per les informacions del context sectorial de les
quals s’ha disposat, tenen dèficit de titulats comerç i màrqueting; hoteleria i turisme, i
manteniment i serveis a la producció.
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Taula III. Formació professional amb més creixement de titulats. Cursos 2000/2001-

2005/2006. Catalunya

Unitats: en percentatges.

Famílies professionals Taxa de creixement

Imatge personal 122,2

Informàtica 94,0

Manteniment i serveis a la producció 85,8

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Educació.
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0,2
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TOTAL
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Seguretat i medi ambient

Tèxtil, confecció i pell

Indústries alimentàries

Imatge personal

Fusta, moble i suro

Administració i gestió

Informàtica

Sanitat

Química

Hoteleria i turisme

Fabricació mecànica

Electricitat i electrònica

Activitats físiques i esportives
i serveis socioculturals

Activitats agràries
i maritimopesqueres

Manteniment i serveis a la producció i
energia i aigua i indústries extractives

Manteniment de vehicles
autopropulsats

Edificació i obra civil,
vidre i ceràmica

Comunicació, imatge i so

Comerç i màrqueting

Arts gràfiques

Gràfic II. Creixement per famílies professionals dels ocupats i de la distribució dels

titulats entre el 2000 i el 2006. Catalunya

Unitats: en percentatges.

Font: elaboració pròpia.



Destaquem que l’ocupació del sector dels serveis socioculturals creix amb molta més in-
tensitat que els titulats i que durant els propers anys s’ha de desplegar la Llei de la pro-
moció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, amb
la qual cosa es preveu que pot generar aproximadament entre 33.900 i 42.000 llocs de
treball a Catalunya, tal com s’afirma en l’estudi del CTESC «Necessitats de cura i aten-
ció a les persones en situació de dependència. Anàlisi de la demanda futura».14

1.3.3. FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL.

Les persones participants de la FPO han anat disminuint any rere any, entre altres mo-
tius per la reducció de l’atur. Així, el 2000 es van formar 127.655 persones a Catalunya,
mentre que el 2005 van ser només 52.840 persones.

L’any 2005, la família amb més beneficiaris de FPO va ser administració i gestió, amb un
pes del 49,9% sobre el total, i si es considera conjuntament amb la d’informàtica, abas-
ten el 50,3% de la FPO, la qual cosa manifesta una sobredimensió d’aquestes famílies
professionals.15 A molta distància segueixen en nombre de beneficiaris les famílies de sa-
nitat; hoteleria i turisme; comerç i màrqueting, i serveis socioculturals.

Si es relaciona la variació del pes d’alumnes formats en FPO de cada família professional
amb l’evolució de l’ocupació del període 2000-2005, s’observa que hi ha un ajust en les
famílies professionals següents: comunicació, imatge i so; fabricació mecànica; hoteleria
i turisme; manteniment i serveis a la producció; sanitat; informàtica;16 administració i ges-
tió; fusta, moble i suro; indústries alimentàries; tèxtil, confecció i pell, i altres. En tots els
casos hi ha un creixement de l’ocupació i dels alumnes, a excepció de les variables de fus-
ta, moble i suro i de les de tèxtil, confecció i pell, que decreixen (vegeu el gràfic III).

Les famílies professionals que tenen un desajust en l’evolució de l’alumnat i l’ocupació
són: arts gràfiques; comerç i màrqueting; edificació i obra civil; electricitat i electrònica;
manteniment de vehicles autopropulsats; química; activitats agràries i maritimopesque-
res; imatge personal; serveis socioculturals, i seguretat i medi ambient. En tots els casos

14 Disponible en línia a <http://www.ctescat.cat/projectes/estudis_i_informes/index.html>.
15 La família d’administració i gestió està sobredimensionada, perquè l’any 2005 molts cursos d’informàtica estaven
inclosos a la família d’administració i gestió. L’any 2000, no hi va haver problemes de classificació: informàtica repre-
sentava el 24,8% de les places totals de FPO, i administració i gestió en representava el 21,0%. Les dues famílies su-
maven en conjunt el 45,8%. 
16 Pels motius exposats a la nota de peu anterior, s’ha considerat aquesta família conjuntament amb la d’administra-
ció i gestió.
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Gràfic III. Creixement per famílies professionals dels ocupats i de la distribució dels

beneficiaris de formació professional ocupacional entre el 2000 i el 2006. Catalunya

Unitats: en percentatges.

Font: elaboració pròpia.



el desajust s’explica per la manca d’alumnes, a excepció de la família de manteniment
de vehicles autopropulsats. Malgrat això cal precisar que, per les informacions del con-
text sectorial de les quals s’ha disposat, també hi ha un dèficit de beneficiaris de FPO en
les famílies professionals de fabricació mecànica i hoteleria i turisme.

Aquests resultats indiquen la necessitat de revisar els criteris que s’utilitzen en la planifi-
cació de l’oferta formativa en FPO. En conseqüència, per millorar l’ajust entre l’oferta de
FPO i les qualificacions requerides per les empreses caldria, entre d’altres, disposar d’un
millor sistema de detecció de necessitats formatives, que el sistema de FPO tingués més
flexibilitat per adaptar-se a necessitats formatives detectades fora del període de convo-
catòria i a la realitat productiva de Catalunya, i tenir un veritable sistema d’orientació de
les persones aturades que les acompanyés al llarg del seu itinerari formatiu.

1.3.4. FORMACIÓ CONTÍNUA

Fer un tractament homogeni de les dades de la FC és encara més complex que en els
altres dos subsistemes de FP, perquè una part de la FC es gestiona des de l’Administració
central i una altra des de l’Administració autonòmica. A més, les accions formatives no
es vinculen a la FP, sinó a àmbits de referència més associats a la negociació col·lectiva
sectorial.

La taula IV presenta una aproximació a la formació que s’ha desenvolupat a Catalunya
per a les persones ocupades del sector privat i que ha integrat el conjunt de beneficiaris,
sense tenir en compte l’organisme o el programa públic a través del qual s’ha rebut la for-
mació.

Tot i la prudència que requereix fer aproximacions a partir de les dades provisionals i sen-
se tenir en consideració el nombre d’hores de les ofertes formatives, a partir de la taula
IV es pot deduir que:

• Aproximadament el 12,5%17 de la població ocupada al sector privat rep FC.
• Anualment hi ha un increment de participants, fet que coincideix amb la creació i
desenvolupament del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i, per tant,
amb un apropament de la gestió de la FC des de Catalunya. Tot i així, s’ha d’assenyalar

17 El càlcul s’ha fet sobre la base dels participants de FC de l’any 2005 i el que representen en termes relatius sobre
els ocupats del sector privat, segons les dades de l’enquesta de població activa (EPA) del mateix any. Cal tenir en comp-
te, però, que el baix nombre de participants en accions de reciclatge de l’any 2005 ha estat degut al fet que aquell any
no hi va haver una convocatòria específica; únicament es van dur a terme les accions formatives de reciclatge previs-
tes en un conveni signat amb el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.

18



que cal mantenir l’esforç per estendre la FC en especial als treballadors amb una qua-
lificació inferior de les petites i mitjanes empreses (pimes).

1.3.5. ANÀLISI DE LES OFERTES D’OCUPACIÓ

Les ofertes d’ocupació que generen les empreses són un bon indicador de les necessi-
tats conjunturals de qualificació. El mercat de les ofertes d’ocupació es reparteix entre el
sector públic i el privat, i actualment hi ha diferents operadors que gestionen les ofertes
d’ocupació i porten a terme la intermediació laboral: el SOC, els serveis d’ocupació mu-
nicipals, les empreses de selecció, les empreses de treball temporal (ETT), portals a
Internet, etc.

D’altra banda, quan des del SOC es comprova que no hi ha treballadors autòctons per
cobrir les ofertes d’ocupació del territori, s’utilitza la contractació en origen com a recurs
per canalitzar els fluxos migratoris des d’una perspectiva laboral.

Els instruments que hi ha per portar a terme la contractació en origen són: el contingent;
el Catàleg d’ocupacions de difícil cobertura, i les certificacions negatives.

Estudi sobre l’oferta formativa de la Formació Professional
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Taula IV. Formació per a persones ocupades del sector privat. Participants a Catalunya

2004-2006

Unitats: en nombres absoluts.

Àmbit/programa

Estatal
2004 2005 2006

Bonificació 112.736 182.539 208.136

Oferta 6.657 76.369 69.506

Autonòmic

Intersectoriala 52.967b 52.967b 72.484

Sectoriala (c) 101.867 93.737

Reciclatge 30.462d 2.709e (f)

TOTAL 202.822 360.775 443.863

a) Les dades fan referència als alumnes previstos i no als alumnes reals.

b) La convocatòria va ser bianual. S’ha dividit el nombre de participants entre el 2004 i el 2005.

c) No hi va haver cap convocatòria de subvenció.

d) Dades facilitades pel Departament de Treball el març del 2005.

e) Dades facilitades pel Departament de Treball l’abril del 2006. L’escàs nombre de participants s’explica

per la manca d’una convocatòria específica d’aquestes accions formatives l’any 2005.

f) Dades no disponibles.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Fundació Tripartida per a la Formació en l’Ocupació i

el Departament de Treball.



Com a conclusió, tots aquests instruments posen de manifest la mancança de treballa-
dors qualificats al nostre país per cobrir els llocs de treball oferts. Es detecta també un
desajust entre l’oferta formativa i la qualificació requerida als llocs de treball.

1.3.5.1. OFERTES DE TREBALL GESTIONADES PEL SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ 

No hi ha dades quantitatives certes sobre la distribució de la gestió de la intermediació,
però les aproximacions ens indiquen que la intermediació pública es mou entre el 10%
i el 15% del total i que hi ha una especialització, tant sectorial com de qualificació, entre
el sector públic i el privat i entre els operadors privats.

El SOC va gestionar 100.208 llocs de treball el 2006. Les activitats econòmiques de les em-
preses que més llocs de treball han ofert són: altres activitats empresarials; Administració
pública –s’ha de tenir en compte que les ofertes de treball públic, com els plans d’ocupació
o les escoles taller, es registren al SOC–; construcció; administració; comerç, i agricultura.

D’altra banda, la classificació de les ofertes segons els grans grups d’ocupacions de la
Classificació catalana d’ocupacions (CCO-94)18 mostra que una tercera part de les ofer-
tes del SOC corresponen a ocupacions no qualificades (peonatge), seguides a distància
de les ocupacions de l’àmbit administratiu, de les ocupacions dels serveis tradicionals (de-
pendents, cambrers, treballadors dels serveis personals, vigilants, etc.). Destaca també
la importància de la intermediació en el sector agrari, en la construcció (paletes i electri-
cistes de la construcció) i en les ocupacions qualificades de la indústria manufacturera
(soldadors, fusters, entre d’altres).

1.3.5.2. OFERTES GESTIONADES MITJANÇANT PORTALS WEB

Els darrers anys han proliferat els portals d’Internet que afavoreixen la intermediació la-
boral. A partir de les dades que gestionen, alguns d’aquests portals editen informes anuals
que poden contribuir a proporcionar una visió complementària a la intermediació pública
que s’ha comentat. Així, l’informe sobre el mercat de treball l’any 2006 elaborat per
Infojobs.net conclou que la FP de grau mitjà és el segon nivell d’estudis amb més deman-
da (el 15,9% del total, després de l’ESO, que representa el 29,9% de les ofertes).

D’altra banda, la darrera edició de l’informe Infoempleo19 destaca l’increment respecte a
l’any anterior de les ofertes d’ocupació per als titulats de FP que ha tingut lloc a Catalunya,

18 CCO-94 Classificació catalana d’ocupacions.
19 Informe Infoempleo 2006. Oferta y demanda de empleo cualificado en España. Madrid: Círculo de Progreso, 2006.
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de tal manera que es converteix en la CA amb un pes més gran d’aquestes ofertes (el
17,7%) sobre el total ofert al portal per a titulats de FP.

1.3.5.3. EL CATÀLEG D’OCUPACIONS DE DIFÍCIL COBERTURA I EL CONTINGENT DE PERSONES TREBA-

LLADORES ESTRANGERES

El contingent, el Catàleg d’ocupacions de difícil cobertura i les certificacions negatives són
els instruments mitjançant els quals es gestionen les ofertes de treball estables per a tre-
balladors extracomunitaris que no resideixen al nostre país.

La utilització d’aquests tres instruments depèn de la no-disponibilitat de treballadors i tre-
balladores nacionals per cobrir els llocs de treball que ofereixen les empreses.

Mitjançant el contingent s’estableix un nombre anual de treballadors/res estrangers, clas-
sificats per ocupació, sector i província, que poden entrar al país per treballar, tenint en
compte sempre la situació nacional d’ocupació.

L’aprovació del contingent anual correspon al Consell de Ministres. Per a la determina-
ció del contingent es tenen en compte les propostes presentades per les CA. Aquestes
propostes són elaborades un cop s’han rebut les sol·licituds de les organitzacions empre-
sarials d’àmbit provincial i les consideracions de les organitzacions sindicals del mateix
àmbit.20

Per tal de contractar treballadors/res extracomunitaris, les empreses han de presentar ofer-
tes genèriques de feina o ofertes nominatives en determinats supòsits, perquè els òr-
gans competents facin la selecció al país d’origen.

El contingent de l’any 2007 va preveure per a Catalunya 9.694 llocs de treball, dels quals
el 40,3% sol·liciten treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construc-
ció i el 27% treballadors dels serveis d’hoteleria, personal, protecció (socorristes) i vene-
dors de comerç. El 8,3% són llocs de treball de peonatge.

Com a conclusió, es pot afirmar que el contingent incideix de nou en la necessitat detec-
tada de treballadors qualificats principalment en: edificació i obra civil; fabricació mecà-
nica; manteniment i serveis a la producció; electricitat i electrònica, i hoteleria i turisme.

20 De conformitat amb l’article 39 de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, que regula els drets i llibertats dels es-
trangers a Espanya i la seva integració social i l’article 79 del Reial decret 2393/2004, de 30 de desembre, pel qual s’a-
prova el Reglament de la Llei orgànica 4/2000.
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Malgrat això, cal tenir en compte els nivells d’execució del contingent, que són molt bai-
xos, atès que l’any 2006 només es van cobrir el 19% dels llocs de treball estables pre-
vistos. Tal com es constata a l’informe del CTESC sobre «Immigració i mercat de treball
a Catalunya», hi ha un conjunt de deficiències en el procediment del contingent, com ara
la lentitud del procediment, la dificultat de les pimes per accedir-hi, la manca de segui-
ment sobre l’arribada, la contractació i les condicions laborals dels treballadors, la man-
ca d’instruments adequats, perquè la determinació de necessitats que recull el contingent
corresponguin a la realitat del mercat de treball.

Amb el Catàleg d’ocupacions de difícil cobertura es gestiona la contractació de persones
extracomunitàries mitjançant ofertes nominatives.

Es tracta d’una llista de les ocupacions que no es poden cobrir amb treballadors del nos-
tre país que s’elabora trimestralment i de manera concertada entre les organitzacions
sindicals i empresarials, les entitats municipalistes i l’Administració autonòmica.

Quan una empresa necessita cobrir un lloc de treball d’una de les ocupacions compre-
ses al Catàleg, pot gestionar l’oferta directament a l’oficina d’estrangeria corresponent i,
d’aquesta manera, facilitar el tràmit de la contractació de treballadors i treballadores ex-
tracomunitaris.

La certificació negativa és emesa pel SOC quan no hi ha treballadors/res inscrits a les ofi-
cines del SOC amb la qualificació o experiència que requereix l’oferta de treball i l’ocupa-
ció no apareix al Catàleg d’ocupacions de difícil cobertura. Aquesta certificació permet a
l’empresa gestionar l’oferta de treball directament a l’oficina d’estrangeria corresponent.

La gestió del contingent, del Catàleg i de les certificacions posen de manifest la neces-
sitat de cobrir llocs de treball amb ocupacions i qualificacions que els nostres treballadors
no tenen, la qual cosa provoca desajustos entre l’oferta i la demanda ocupacional.

Segons la informació que extraiem d’aquests instruments, es pot afirmar que manquen
professionals de les famílies professionals següents:

• sanitària (metges, tècnics sanitaris i auxiliars d’infermeria);
• construcció i obra civil (professions tècniques i treballadors qualificats del sector de

la construcció);
• fabricació mecànica (soldadors, planxistes i emmotlladors);
• alimentària (forners i treballadors de la indústria de l’alimentació i begudes);
• electricitat i electrònica;
• manteniment i serveis a la producció;
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• comerç i màrqueting (agent comercial i dependents en general i especialitzats);
• activitats socioculturals (tècnic en educació infantil i auxiliars de geriatria);
• hoteleria i turisme (cambrers i cuiners);
• activitats agràries (treballadors qualificats del sector agropecuari);
• fusta, moble i suro (fusters);
• química (operadors de plantes industrials químiques), i
• arts gràfiques (operadors de màquines d’imprimir, enquadernació i fabricació de
paper i cartró).

A més, hi ha una manca molt clara de conductors professionals.

D’altra banda, hi ha una manca de mà d’obra no qualificada en ocupacions o sectors que
requereixen una disponibilitat horària o geogràfica o bé ofereixen uns sous o una estabi-
litat laboral que els nacionals, en general, no estan disposats a acceptar.

1.4. LA PLANIFICACIÓ DE L’OFERTA FORMATIVA:ORGANISMES COMPETENTS, INSTRUMENTS I AVALUACIÓ

Per a l’anàlisi de l’ajust de FP amb les necessitats de qualificació de les empreses és im-
portant conèixer com planifica l’oferta formativa el sistema de FP i, en concret, com realit-
za la detecció de les necessitats dels perfils professionals que requereixen les empreses
de Catalunya. La informació s’ha obtingut principalment de les quatre entrevistes mantin-
gudes en profunditat amb els responsables designats pel Departament d’Educació, pel
SOC, pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i per l’ICQP. Les entrevistes
es van estructurar bàsicament en tres blocs: un primer bloc, més general, sobre qui pla-
nifica l’oferta formativa i amb quina metodologia; un segon bloc, més específic, sobre els
instruments de planificació, i un tercer bloc, centrat en l’avaluació d’aquesta planificació.
La taula següent resumeix els organismes competents en la planificació i els instruments
de detecció de les necessitats i l’avaluació de cadascun dels tres subsistemes de FP.

1.4.1. ANÀLISI DAFO DE L’AJUST DELS TRES SUBSISTEMES DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

A partir de les entrevistes realitzades en profunditat tant als responsables de la planifica-
ció21 com de les nou entrevistes mantingudes amb els agents socials, els consells terri-
torials de la FP i les administracions locals,22 s’han analitzat els punts forts i dèbils de la

21 De l’ICQP (Francesc Ranchal), del Departament d’Educació (Joan Lluís Espinós), del Consorci per a la Formació Contínua
de Catalunya (Robert Ramos i Mireia Garcés) i del SOC (Josep Márquez i Elisa Vicario).
22 CCOO, UGT, Foment del Treball, Pimec, Barcelona Activa, Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM),
Consell Comarcal de la Garrotxa (com a entitat coordinadora del Pacte territorial de Girona), Consell de la Formació
Professional de Terrassa i la CECOT. 
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Taula V. Resum dels organismes competents, instruments utilitzats i mecanismes d'ava-

luació de la planificació de la formació professional en els diferents subsistemes

Font: elaboració pròpia.
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planificació de l’oferta formativa seguint la metodologia DAFO (debilitats, amenaces, for-
taleses i oportunitats). Aquesta tècnica ens permet identificar els factors estratègics crí-
tics per dur a terme canvis organitzacionals: es consoliden les fortaleses, es minimitzen
les debilitats, s’aprofiten els avantatges de les oportunitats i s’eliminen o es redueixen les
amenaces. Es poden consultar les taules resum de la DAFO aplicada a la FPR, la FPO
i la FC a les taules 30, 32 i 33, respectivament.

1.4.2. SÍNTESI DE L’ANÀLISI DE L’AJUST EN LA PLANIFICACIÓ DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL I LA

DETECCIÓ DE NECESSITATS FORMATIVES

La taula VI que apareix a la pàgina 26 resumeix l’anàlisi DAFO que s’ha elaborat a par-
tir de la informació facilitada pels planificadors i alguns gestors de la FP sobre la matei-
xa planificació i sobre el sistema.

1.5. ELS SERVEIS D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ PROFESSIONAL AL TERRITORI

Els serveis d’informació i orientació són elements clau del programa comunitari
«Educació i Formació 2010». Avui, el concepte d’orientació professional es refereix a
l’orientació al llarg de la vida, comprèn la trajectòria vital de cada persona i afecta ne-
cessàriament una pluralitat d’entorns (l’educació i la formació, l’ocupació i l’àmbit pri-
vat). Malgrat aquesta nova concepció, la realitat estatal i catalana mostra que el con-
cepte d’orientació que el sistema educatiu ofereix és més acadèmica que professional,
mentre que la que ofereixen les instàncies laborals va dirigida a la professionalitat, a
la inserció al mercat de treball i a l’acreditació de les competències i l’experiència pro-
fessional. Tot i això cal constatar que el II Pla de formació professional de Catalunya
(2007-2010) preveu actuacions específiques en aquest àmbit (línia d’actuació C, ob-
jectiu núm. 7).

L’estudi resumeix les diferents actuacions que es duen a terme a Catalunya en matèria
d’informació i orientació professionals. En aquest apartat, s’han emprat les conclusions
del projecte DROA (desenvolupament de xarxes per a l’orientació activa), que s’inclou
al programa europeu Leonardo da Vinci i que s’ha elaborat de manera conjunta per ins-
titucions dels Quatre Motors d’Europa (Baden-Württemberg, Llombardia, Roine-Alps i
Catalunya).

La taula VII presenta l’estructura de l’orientació professional a Catalunya, en la qual es
reflecteix la pluralitat d’agents i d’administracions que presten serveis d’informació i
orientació professional. Aquesta estructura pot comportar tant punts forts com punts fe-
bles. La taula 35 de l’estudi resumeix aquesta informació a partir de la detecció dels
punts forts i febles que es va realitzar durant l’elaboració del projecte DROA.
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Taula VI. Síntesi de l’anàlisi de l’ajust i el desajust en la planificació de la formació pro-
fessional i les necessitats de les empreses

Manca una planificació estratègica de la FP, tot i que determinats instruments poden contribuir a ela-
borar-la:
• observatori del mercat de treball;
• ús de metodologies estandarditzades d’integració i d’anàlisi de la informació;
• integració dels mecanismes de planificació dels tres subsistemes;
• assignació de més valor a les prioritzacions que fan les meses locals;
• fer públiques les necessitats d’un territori i que els millors centres facin l’oferta amb la finalitat d’afa-

vorir les accions formatives amb una inserció més elevada, i
• més coordinació de les administracions competents en matèria de formació.
Manca un dispositiu estable per coordinar i canalitzar les propostes de planificació que s’originen al
sector/territori per poder-ne fer una planificació general. El sistema hauria de ser capil·lar i estructurar-
se al voltant de tres eixos: el treball, la formació i el territori.
Disgregació del sistema (integrat per tres subsistemes i mecanismes dispersos d’informació i d’orien-
tació professional).
La pluralitat d’administracions competents contribueix a incrementar aquesta disgregació.
Manca un desenvolupament ple i general del SNCFP, que comporta que el sistema de la FP no esti-
gui estructurat de manera coherent amb el sistema de qualificacions professionals.
Manca un model de sistema d’informació i orientació professional.
Les necessitats formatives del sector productiu sovint no estan ben identificades.
El sistema de FP, amb la col·laboració de les empreses, els agents socials i la societat en general, hau-
ria de fomentar l’adquisició de les competències socials bàsiques i les professionals, les habilitats que
requereix el treball en equip i la capacitat d’aprenentatge dels alumnes.
Les relacions tradicionals i estereotipades per gènere i determinades ocupacions impedeixen avançar
en l’encaix de l’oferta i la demanda.
La inversió en FP ha de revertir tant en la retenció del talent a l’empresa com a la carrera professional
del treballador.
Caldria incrementar el nivell de compromís de les empreses amb les actuacions que es duen a terme
als diferents subsistemes de FP i fomentar i reforçar les experiències de partenariat.
LA FP inicial presenta mancances importants en la formació en noves tecnologies i en idiomes.
En la FP inicial, destaca una manca de correspondència entre la demanda del mercat de treball i la
demanda dels alumnes en determinades FP (manquen alumnes de FP al sector industrial i hi ha un
excés d’alumnes a les del sector serveis), fet que a la vegada denota un dèficit d’orientació.
Determinades rigideses del subsistema de la FP inicial frenen el foment dels centres educatius, de re-
ferència per als sectors productius, com ara el reciclatge dels professors amb especialitats obsoletes,
les dificultats de mobilitat dels alumnes, demandes d’ofertes formatives dels municipis, etc.
Seria convenient adoptar mesures per facilitar la mobilitat de l’alumnat.
El sistema de convocatòria única anual provoca una sèrie de desencaixos en la FPO per la incapaci-
tat de donar respostes ràpides davant una necessitat formativa nova (per un expedient de regulació
d’ocupació [ERO] o per un tancament d’empresa) o davant la impossibilitat d’introduir especialitats no-
ves en el catàleg d’especialitats formatives. El sistema de convocatòria única anual és també un es-
cull per a l’organització d’un sistema integrat i presenta problemes de sincronització entre l’oferta i la
demanda formativa.
Manca una cultura d’avaluació i un sistema d’avaluació integrat dels tres subsistemes de FP, que impe-
deix detectar els ajustos i els desajustos d’aquests subsistemes i les necessitats del mercat de treball,
fet que a la vegada comporta que no s’introdueixin o s’introdueixin amb retard les correccions pertinents.

Font: elaboració pròpia.



Tal com reflecteix la taula anterior, l’orientació professional inicial es du a terme durant
l’escolarització (sobretot en les etapes de transició entre l’escola i la vida activa) per con-
vertir-la en un enllaç entre el món educatiu i el productiu. El Departament d’Educació dis-
posa del servei d’informació i orientació professional, adscrit a la Subdirecció General de
Programes i Recursos de la Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics
i Especialitzats.

Aquest servei té diversos recursos per poder dur a terme aquestes funcions, com ara:

• En primer lloc, els dispositius específics que duen a terme funcions d’informació
i orientació escolar i professional:

– Pla d’acció tutorial (PAT): programació que recull i coordina l’orientació de cada
centre.
– Equips d’assessorament psicopedagògic (EAP): equips externs de suport als
professors que presten atenció als joves amb risc d’exclusió o abandó de la for-
mació.
– Formació i orientació laboral (FOL): assignatura obligatòria per als estudiants de
FP, que té una importància destacada en aquest estudi.
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Taula VII. Organigrama de l’orientació professional a Catalunya

Administració 
Orientació Edat responsable Realitzadors

Orientació professional inicial 12-16 anys Departament d’Educació Xarxa de centres 

(educació obligatòria) d’ensenyament secundari

Orientació professional inicial 16-25 anys Departament d’Innovació, Universitats públiques

(educació postobligatòria) Universitats i Empresa catalanes

Departament d’Educació Xarxa de centres 

d’ensenyament secundari

Orientació per a persones 16-65 anys Departament de Treball i Organismes col·laboradors

en situació d’atur Servei d’Ocupació de sense ànim de lucre subven-

Catalunya cionats per fons europeus

Administració local Diputació de Barcelona, 

entre d’altres

Informació i orientació 16-65 anys Consorci per a la No hi ha cap dispositiu

per a persones ocupades Formació Contínua en orientació

de Catalunya

Informació i orientació per a 16-65 anys Institut Català de les Xarxa de centres distribuïts

l’acreditació de competències Qualificacions pel territori

Professionals

Font: elaboració pròpia a partir del projecte DROA. Marc de referència de l’orientació dels Quatre Motors

d’Europa.



– Pla de transició al treball (PTT): programa de formació i orientació per als joves
que no han superat l’ESO.

• En segon lloc, els equips territorials de suport: són grups de treball de compo-
sició variada (personal docent de secundària, professorat de FOL, psicòlegs, pe-
dagogs, professionals dels serveis educatius com ara els EAP, professors dels ci-
cles, de batxillerat, etc.), que es reuneixen per cercar recursos sobre l’orientació
professional.
• La formació per al professorat tutor. La LOE, en enunciar les matèries sobre les quals
el professorat s’ha de mantenir format, inclou l’orientació (art. 102.2).
• El Bus de les Professions: és una unitat mòbil itinerant que té com a objectiu apro-
par a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO l’oferta de FP a Catalunya.
• Estudia. Saló de l’Ensenyament: el Departament d’Educació disposa d’un estand
al Saló on proporciona informació sobre l’oferta formativa del curs següent. A la ve-
gada, diferents professionals del Departament responen les consultes dels assistents
al Saló.

D’altra banda, la LOE assigna les tasques d’orientació educativa, acadèmica i professio-
nal al professorat (art. 91.1 d). Atesa la manca d’orientadors en el sistema educatiu, són
fonamentalment els tutors, amb el suport dels diferents serveis del Departament d’Educació,
qui duen a terme aquesta tasca, tot i que cal tenir en compte que responen a figures i rols
diferents. Anualment, el Departament dicta unes instruccions per a l’organització i el fun-
cionament dels centres que contenen directrius que guien les activitats d’orientació.

A més, molts municipis duen a terme jornades d’informació amb la col·laboració del
Departament. També alguns municipis, principalment els mitjans i els grans, tenen depar-
taments d’informació i orientació que tenen el suport dels serveis educatius del Departament
d’Educació. Tot i així, els serveis d’informació i orientació professional  no han assolit un
desenvolupament eficaç i suficient al territori.

L’alumnat universitari també pot accedir a un servei d’orientació professional específic que
ofereixen totes les universitats.

Pel que fa a l’orientació a persones que cerquen ocupació, el SOC els proporciona els
seus serveis d’orientació professional per ajudar-los a determinar les seves capacitats i
interessos laborals, a adoptar decisions respecte a la seva formació i ocupació, a definir
el seu aprenentatge i la seva trajectòria individual i a millorar les seves competències
professionals i personals.

Aquest servei es presta de manera presencial, és a dir, les persones interessades s’adre-
cen a la seva oficina del SOC o a les entitats col·laboradores, on reben suport en el pro-
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cés de recerca de feina i reben informació sobre l’oferta formativa existent, i si escau, els
adrecen al centre més adequat segons les seves necessitats.

Complementàriament a l’actuació del SOC, cal tenir en compte el servei d’orientació que
presten els serveis locals d’ocupació integrats a la Xarxa Xaloc, que coordina la Diputació
de Barcelona.

Pel que fa a l’orientació a les persones ocupades, el Consorci per a la Formació Contínua
de Catalunya informa de l’oferta formativa disponible atenent les peticions dels treballa-
dors, els deriva a les entitats beneficiàries pertinents segons el curs sol·licitat, el sector
productiu de pertinença, etc. A partir d’aquesta derivació, és l’entitat beneficiària qui in-
forma sobre les característiques de l’acció formativa. Actualment no hi ha cap dispositiu
d’orientació per a les persones ocupades.

Convé comentar també la informació i orientació per a l’acreditació de competències que
presta l’ICQP. Els destinataris de la convocatòria i de l’activitat orientadora d’aquesta
acreditació són les persones adultes que tenen una experiència professional adquirida a
través de la seva trajectòria laboral o de la formació no formal que necessiten acreditar-
ne la qualificació, però que no tenen cap reconeixement oficial. Aquestes persones, per
mitjà d’aquestes proves, poden acreditar les seves competències professionals amb vis-
ta a obtenir un títol de FP.

Per dur a terme aquesta orientació, l’ICQP disposa de la col·laboració d’una xarxa de cen-
tres distribuïts pel territori per orientar les persones que s’hi dirigeixin. Els punts d’infor-
mació poden ser genèrics o específics. Els primers proporcionen informació general so-
bre el procés de les proves, mentre que els segons faciliten informació específica dels
cicles formatius.

Finalment, de manera coherent amb la resta d’apartats de l’estudi, aquest apartat acaba
amb una taula resum dels punts forts i febles en aquest àmbit, a tall de diagnosi sobre
l’estat de la informació i l’orientació professional a Catalunya.
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Taula VIII. Punts forts i punts febles de les estructures i de la xarxa d’orientació profes-

sional a Catalunya

Punts febles

Manca de formació específica en l'orientació

per a tutors/es

Manca de professionals d'orientació als centres

educatius

Equips externs de vegades insuficients

Temps limitat destinat a l'atenció individualitza-

da dels joves

Orientació de vegades massa academicista

Grans diferències entre l'orientació dels dife-

rents centres educatius

Manca d'un concepte clar que defineixi què és

l'orientació

Dependència de les accions al finançament ob-

tingut

Intermitència dels serveis d'orientació

Manca d'una xarxa de col·laboració entre els

centres que ofereixen serveis d'orientació

Manca d'interlocutors en l'àmbit local que apor-

tin informació sobre els recursos i els programes

Manca de seguiment dels usuaris que partici-

pen en un procés d'orientació

Punts forts

Extensió a tots els joves escolaritzats entre 12

i 16 anys (ESO)

Servei gratuït i públic

Alt grau d'implicació dels tutors/es

Presència de fundacions que ofereixen suport

a la formació i a l'orientació professional, amb

implicació dels agents socials i administracions

locals

Alt grau d'eficàcia dels dispositius destinats a

joves sense l'acreditació d'ESO

Servei gratuït i públic (pot accedir-hi tothom que

estigui inscrit al SOC)

Servei individual i personalitzat a cada usuari

Metodologia flexible i adaptable a cada neces-

sitat

Tècnics altament qualificats i amb coneixements

elevats de l'entorn socioeconòmic

Procediment flexible (adaptació per a cada usua-

ri de l'itinerari d'orientació sobre la base del diag-

nòstic professional elaborat a la primera entre-

vista personal d'inserció)
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2. INTRODUCCIÓ

Els darrers anys han estat moltes les veus de la societat catalana que han expressat la ne-
cessitat imperiosa d’impulsar quantitativament i qualitativament la FP a Catalunya i  ade-
quar-la a les necessitats de qualificació del sistema productiu. Un impuls que ha de portar
a augmentar la qualificació professional dels joves i la de la població activa en general. Aquest
canvi s’ha de dur a terme dins del nou paradigma de formació al llarg de la vida,23 que im-
plica abandonar la idea que la formació i, en concret, la formació professional, és només
una formació inicial abans d’entrar de ple a l’activitat productiva o una actualització profes-
sional esporàdica.

En aquest marc, el Departament d’Economia i Finances en la Comissió de seguiment de
l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat
de l’economia catalana va acordar sol·licitar al CTESC elaborar un estudi sobre els desen-
caixos de l’oferta formativa de FP i la demanda de qualificacions de les empreses a Catalunya.

A partir de la demanda genèrica efectuada pel Departament d’Economia es va optar per li-
mitar el concepte de FP a tres subsistemes: la formació professional reglada, la formació
professional ocupacional i la formació contínua, atès que incloure-hi també els estudis uni-
versitaris hauria comportat una complexitat metodològica que excedia els límits de l’estu-
di. Per tant, en aquest estudi, quan s’utilitza el terme FP es fa referència a aquests tres sub-
sistemes. Cal aclarir també que, de vegades, la FPR també rep el nom d’inicial o específica.

Actualment, hi ha molts estudis i informes que analitzen la FP, de manera global o par-
cial, des del vessant de la seva adequació al sistema productiu. A partir d’aquests conei-
xements assolits s’han configurat els objectius de l’estudi i s’han cercat els aspectes que
poden aportar cert valor afegit.

L’objectiu principal de l’estudi és indicar els possibles instruments i donar orientacions es-
tratègiques per millorar l’ajust entre l’oferta formativa de FP i les demandes de qualifica-
ció de les empreses a Catalunya.

Entre els objectius específics de l’estudi destaquen:

• Analitzar l’evolució de l’oferta de FP i de l’ocupació a Catalunya i assenyalar-ne les
tendències d’encaix i desencaix.

23 Decisió núm. 1720/2006/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de novembre de 2006, per la qual s’esta-
bleix un programa d’acció en l’àmbit de l’aprenentatge permanent (publicada en el DOUE L 327, de 24.11.2006).
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• Inventariar els òrgans responsables de la planificació formativa en cadascun dels
tres subsistemes de FP i els mecanismes que utilitzen per detectar les necessitats for-
matives.
• Delimitar els punts forts i febles de la situació actual de la FP que incideixen en l’en-
caix i el desencaix entre l’adequació de l’oferta formativa de la població activa a les
necessitats de les empreses.

Per assolir aquests objectius, aquest estudi s’estructura en sis capítols i un annex. Aquest
primer capítol introductori comprèn els objectius i la metodologia general. El capítol se-
gon descriu el context normatiu del sistema de qualificacions i FP i en cita les normes
de referència principals de l’àmbit europeu, estatal i autonòmic per a cadascun dels tres
subsistemes de la FP. El capítol tercer contextualitza la FP com un dels factors actuals
que condiciona el capital humà i assenyala els principals programes i acords que tenen
com a objectiu, entre d’altres, incrementar el nivell de formació i qualificació de la pobla-
ció activa catalana. El capítol quart analitza, d’una banda, l’evolució de la població acti-
va i ocupada per nivell de formació assolit entre el període 2000-2006 a Catalunya i, de
l’altra, es compara l’evolució de l’ocupació del període 2000-2006 amb la dels titulats en
FP inicial i se n’assenyalen tendències d’ajust i de desajust. També es fa una compara-
ció similar amb els beneficiaris de la FPO el període 2000-2005. No ha estat possible
mantenir la mateixa metodologia per analitzar la FC, atesa la naturalesa de les dades
disponibles.

Cal tenir en compte que la diferència temporal entre el període analitzat i la data de-
finitiva d’aprovació d’aquest estudi s’explica fonamentalment per dos motius. En pri-
mer lloc, per la dificultat de treballar amb dades referents als mateixos períodes tant
del mercat de treball com del nivell formatiu de la població i la seva participació en els
tres subsistemes de FP, atès que les darreres dades s’actualitzen amb més retard i
no són consultables amb la mateixa facilitat que les dades sobre l’ocupació. En segon
lloc, pel lapse transcorregut durant l’elaboració d’aquest estudi des que el Departament
d’Economia i Finances el va encarregar, ja sigui per motius tècnics com derivats del
consens necessari entre els agents que integren el Consell. Si bé aquesta necessitat
de consens resta immediatesa a l’informe, a la vegada aporta la visió conjunta dels
diferents actors del mercat de treball, fet que n’incrementa el valor que pot aportar a
l’anàlisi de la FP i la seva adequació a les necessitats canviants de la societat i del
mercat de treball.

En conseqüència, i tenint en compte l’actualitat socioeconòmica, cal fer una lectura cu-
rosa dels bons resultats registrats pel mercat de treball el període 2000-2006 en termes
d’activitat i ocupació, atès que les darreres anàlisis semblen confirmar un canvi de ten-
dència en el comportament de l’atur i un possible alentiment de l’economia.
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En el capítol 5 s’identifiquen els òrgans competents en la planificació de l’oferta formati-
va i els instruments de planificació i avaluació en cadascun dels tres subsistemes. La in-
formació d’aquest capítol s’ha extret de la normativa vigent i de les entrevistes dutes a
terme als agents socials i als responsables de les administracions competents. A més,
aquest capítol conté una anàlisi DAFO dels tres subsistemes que recull la informació ex-
treta de les entrevistes efectuades tant als planificadors de l’oferta formativa com als
agents que intervenen en la programació, gestió i execució d’aquesta. Tanca el capítol
un recull de les conclusions principals assolides a partir de l’anàlisi efectuada en els apar-
tats anteriors.

El capítol 6 fa una aproximació als diferents serveis d’orientació professional que es pres-
ten des de cada subsistema. Les fonts d’informació han estat la normativa vigent, les pà-
gines web dels diferents serveis i les dades facilitades a les entrevistes amb els agents
socials i els responsables de l’administració.

Tanca l’estudi un annex que conté les taules secundàries que complementen el ca-
pítol 4.

2.1. METODOLOGIA

L’elaboració de l’estudi ha comportat una cerca de la normativa sobre FP i de la biblio-
grafia, en especial d’informes elaborats per institucions, organismes i agents socials vin-
culats a la FP en col·laboració amb universitats o centres d’estudis. De vegades, hi ha
hagut dificultats per accedir a alguns informes, perquè l’abast públic o la informació no
estaven ben definits.

Les principals fonts d’informació han estat el Departament d’Educació, el Departament
de Treball, el SOC, l’Institut Català de Qualificacions Professionals, el Consorci per a la
Formació Contínua de Catalunya, el Consell Català de Formació Professional, la Cambra
de Comerç de Barcelona, el Ministeri d’Educació i Ciència, el Ministeri de Treball i Afers
Socials,24 la Fundació Tripartida per a la Formació en l’Ocupació (FTFE), el Centre
Europeu per al Desenvolupament de la Formació Professional (CEDEFOP), l’Organització
de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE) i la UE. També han estat referents
d’informació la Fundació CIREM (Centre d’iniciatives i recerques europees a la Mediterrània)
i la Fundació Jaume Bofill.

24 El Ministeri d’Educació i Ciència es denomina actualment Ministeri d’Educació, Política Social i Esport i el Ministeri
de Treball i Afers Socials es denomina actualment Ministeri de Treball i Immigració, de conformitat amb el Reial decret
432/2008, de 12 d’abril, pel qual es reestructuren els departaments ministerials (BOE núm. 90, de 14.04.2008). Al llarg
de l’estudi aquests ministeris se citaran amb la denominació antiga.
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Les fonts estadístiques utilitzades han estat:

• enquesta de població activa (EPA) (explotació de l’Idescat);
• estadística d’alumnes de FP del Departament d’Educació;
• dades d’alumnes de FPO del SOC, i
• dades d’alumnes de la FC del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Pel que fa a l’anàlisi de les correspondències entre l’oferta formativa de la FP inicial, la
FPO i la FC i la demanda de les qualificacions de les empreses, s’ha utilitzat la metodo-
logia client-proveïdor,25 que estableix una relació força directa entre l’oferta de les titula-
cions i les acreditacions professionals i la demanda d’ocupacions de les empreses. Aquest
mètode d’anàlisi té clarobscurs, entre els quals es poden assenyalar, com a elements po-
sitius:

• L’ordenació i simplificació de dades i informacions heterogènies, fet que facilita
l’anàlisi integral dels tres subsistemes i permet relacionar dades que provenen del
sector de l’educació/formació amb les del món laboral.
• Reconeix i utilitza el saber de les empreses, les institucions i els agents socials. Un
exemple paradigmàtic n’és el Catàleg d’ocupacions de difícil cobertura.
• L’anàlisi de l’evolució de l’oferta formativa i la demanda empresarial en un període
de temps permet observar tendències.

Tanmateix, el mètode client-proveïdor té una sèrie de limitacions:

• D’alguna manera, pressuposa una relació biunívoca entre l’oferta de formació i la
demanda de qualificacions de les empreses.
• Pressuposa que el motiu principal de les persones a l’hora d’escollir la professió és
la probabilitat d’inserció en el mercat de treball.
• Com a mètode per orientar la planificació formativa té problemes de sincronització,
atès que des que es detecten els desajustos entre el sistema formatiu i productiu,
s’apliquen les correccions i s’assoleixen els resultats. Passa un temps en el qual és
probable que el sistema productiu hagi desenvolupat altres estratègies per donar res-
posta a les necessitats.
• Les dades presenten problemes de qualitat en els registres. A més, es relacio-
nen dades, informacions i sistemes que no són fàcilment comparables i, per tant,

25 Grup de Recerca d’Educació i Treball de l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB (GRET-ICE-UAB). Metodologia
per a la detecció de necessitats de competències i de formació professional per a l’àrea de Barcelona. Consell de la Formació
Professional i Ocupacional de l’Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 2001.
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s’han de prendre decisions tècniques que arrosseguen un volum important d’impre-
cisions. Per exemple, a l’estudi, les dades sobre els alumnes titulats en els dife-
rents cicles formatius, els alumnes que han fet cursos de les diferents especialitats
formatives de FPO o FC i les persones ocupades en les diferents branques d’acti-
vitat econòmica segons l’EPA s’han homogeneïtzat per famílies professionals.26

Aquesta agrupació permet una simplificació de les dades i en possibilita una com-
paració, tot i que és imperfecta.
• El càlcul d’un excés o defecte d’oferta d’una especialitat formativa determinada
a partir del creixement o la disminució de les ocupacions vinculades a aquestes es-
pecialitats és, simplement, un element més que cal tenir en compte en el conjunt de
variables a considerar en la planificació.

Per això s’ha complementat l’estudi de l’evolució dels alumnes i de l’ocupació per fa-
mílies professionals amb una anàlisi dels mecanismes i dels instruments que utilitza ca-
dascun dels subsistemes de FP per planificar l’oferta formativa. Aquestes informacions
i les iniciatives o les propostes de millora s’han obtingut a partir de les quatre entrevis-
tes mantingudes amb els responsables de la planificació de formació del SOC, del
Departament d’Educació, del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i de
l’ICQP. En particular, agraïm la col·laboració de Francesc Ranchal, Joan Lluís Espinós,
Robert Ramos, Mireia Garcés, Josep Márquez i Elisa Vicario.

També s’han entrevistat agents que en el sector/territori implementen la programació
formativa amb la finalitat de copsar possibles desajustos entre la planificació general
i la seva concreció en el sector/ territori. Les entrevistes tenien un objectiu doble: d’una
banda, obtenir informació dels processos i dels instruments que s’utilitzen per fer diag-
nosis de les necessitats de formació i, de l’altra, captar les valoracions de les perso-
nes entrevistades sobre les fortaleses i les debilitats del sistema de FP en aquests as-
pectes.

Inicialment, es va contactar per telèfon i per correu electrònic amb 15 agents territorials,
dels quals finalment se n’han entrevistat 9. Aquests agents són: CCOO, UGT, Foment
del Treball, Pimec, Barcelona Activa, Associació Catalana de Municipis i Comarques
(ACM), Consell Comarcal de la Garrotxa-Líder (com a entitat coordinadora del Pacte
Territorial de Girona), Consell de la Formació Professional de Terrassa i la Confederació
Empresarial Comarcal de Terrassa (CECOT).

26 Les famílies professionals són agrupacions estructurades d’activitats i d’ocupacions amb coneixements afins que
requereixen una formació bàsica anàloga, en relació amb els sectors productius.
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Al llarg del desenvolupament de l’estudi s’han dut a terme reunions amb el grup de tre-
ball constituït pels agents socials i econòmics representats al CTESC i pels serveis tèc-
nics del Consell. Les funcions del grup de treball han estat delimitar els continguts i la
metodologia de l’estudi, fer-ne el seguiment, determinar el contingut dels qüestionaris
i garantir que el text recull una visió consensuada per totes les parts.
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3. CONTEXT NORMATIU DEL SISTEMA DE QUALIFICA-
CIONS I FORMACIÓ PROFESSIONAL

3.1. MARC GENERAL

El context normatiu que regula la formació professional (i el sistema educatiu espanyol
en general) està definit per dos trets clau: en primer lloc, la diversitat de les normes de
referència (que configuren un marc normatiu ampli i complex) i, en segon lloc, pel canvi
constant i la successió normativa conseqüent. La primera d’aquestes característiques
respon a l’existència de diferents nivells institucionals amb competències en aquesta ma-
tèria, ja sigui d’una manera directa (l’Estat i les CA) o indirecta (la UE).

El canvi constant de la regulació és un fet criticat per Joaquim Prats.27 Entre els factors
que expliquen aquest canvi quasi permanent (que també es produeix a altres països de
la UE), Prats inclou la dificultat dels sistemes educatius europeus per adaptar-se a les no-
ves realitats socials, culturals i econòmiques,28 factor que entronca amb el fil conductor
d’aquest estudi, que és la relació entre l’oferta formativa i les necessitats empresarials amb
la població activa.

Partint d’aquestes dues característiques, en aquest apartat s’exposaran les normes prin-
cipals que regulen la FP i se’n diferenciaran els nivells institucionals que les han dictat. Amb
caràcter previ, cal tenir en compte que un element que contribueix a explicar aquesta di-
versitat de fonts normatives i que, a la vegada, dificulta la clarificació del marc normatiu
que regula la FP, és l’especial distribució competencial entre l’Estat i les CA en aquesta
matèria. Per això, a continuació es fa un breu excurs que pretén, en la mesura que es
pugui, explicar-ne aquesta distribució.

Distribució de les competències entre l’Estat i les comunitats autònomes en l’àm-
bit de la formació professional

El punt de partida de la distribució competencial és el mateix concepte de FP, que mal-
grat tenir una vocació integral en incloure la FP inicial, la FPO i la FC, des d’un punt de
vista material es considera que cada tipus respon a un títol competencial diferent. Així,

27 Prats, J., Raventós, F. Els sistemes educatius europeus, crisi o transformació? Barcelona: Fundació «la Caixa»,
2005. Pàg. 174-175. (Col·lecció Estudis Socials; 18). 
28 Prats, J., Raventós, F. Els sistemes educatius… Pàg. 183.
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el TC, en la STC 95/2002, de 25 d’abril (FJ 6),29 afirma que la FP inicial està inclosa en
la categoria general de l’educació, mentre que la FC i la FPO corresponen a l’àmbit ma-
terial laboral, atès que es tracta d’un dret específic dels treballadors. Fruit d’aquesta dis-
tinció material, les potestats jurídiques de l’Estat i de les CA varien significativament.

Pel que fa a la FP inicial, fins l’aprovació de l’Estatut d’autonomia de Catalunya l’any
2006 (EAC 2006), l’Estat tenia, en virtut de l’article 149.1.30 CE i la doctrina constitucio-
nal sobre la matèria, competències exclusives en l’ordenació i la programació general del
sistema educatiu i la fixació d’ensenyaments mínims, entre d’altres.30 La resta de potes-
tats en l’àmbit de l’educació pertanyien a cada autonomia. Ara bé, cal tenir en compte
que l’EAC 2006, en concretar les competències en educació a l’article 131, introdueix una
sèrie de canvis: determinades submatèries que amb el marc estatutari anterior eren com-
partides, ara són exclusives (com ara la regulació dels òrgans de participació i consulta
dels sectors afectats en la programació de l’ensenyament, la inspecció i l’avaluació in-
terna del sistema educatiu), mentre que altres submatèries en les quals la Generalitat
tenia competències executives (de fet o de dret), ara són compartides, amb la regulació
que en fa l’article 111 (programació i definició de l’ensenyament i avaluació general del
sistema, ordenació del sector de l’ensenyament, etc.).31

Ara bé, atès que l’article 131 de l’Estatut ha estat impugnat davant el TC, caldrà aten-
dre la resolució del recurs que en faci l’Alt Tribunal per determinar-ne el contingut ma-
terial exacte. D’altra banda, cal constatar que el Govern de la Generalitat ha plantejat
un conflicte de competència davant el TC (que ha estat admès)32 en relació amb di-
versos preceptes del Reial decret 1538/2006, de 15 de desembre, pel qual s’estableix
l’ordenació general de la FP del sistema educatiu, conflicte fonamentat en l’article 111
de l’EAC.

Per determinar les potestats jurídiques de l’Estat i la Generalitat pel que fa a la FPO i
la FC, hem de remetre a la citada STC 95/2002, de 25 d’abril, en la qual el TC afirma

29 Sentència que va resoldre el recurs d’inconstitucionalitat plantejat l’any 1993 per la Generalitat contra la disposició
addicional 23 a de la Llei 3/1992, de 29 de desembre, que recollia el contingut de l’Acord tripartit de formació contínua
dels treballadors ocupats, signat pel Govern central i els agents socials més representatius d’àmbit estatal, i que esta-
blia la gestió dels fons destinats a la FC a una fundació de composició paritària estatal, fet que violava les competèn-
cies de la Generalitat sobre l’execució de la legislació estatal en l’àmbit laboral. 
30 Bonal, X. et al. Les desigualtats territorials en l’ensenyament a Catalunya. Barcelona: Fundació Jaume Bofill, 2004.
Pàg. 26. (Col·lecció Polítiques). 
31 Institut d’Estudis Autonòmics. Millores introduïdes pel nou Estatut en les competències de la Generalitat. Barcelona.
L’Institut, 2006. Pàg. 28-30. 
32 BOE núm. 151, de 25.06.2007.
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que aquests dos subsistemes de FP estan inclosos en l’àmbit laboral. En conseqüèn-
cia, l’abast de les competències de la Generalitat és inferior,33 atès que aquesta úni-
cament té competències executives en matèria laboral. Amb el nou Estatut, aquesta
distribució competencial és idèntica, si bé com a novetat respecte a l’anterior text es-
tatutari, enuncia clarament la competència executiva de la Generalitat en «la formació
dels demandants d’ocupació i dels treballadors en actiu, i també la gestió de les sub-
vencions corresponents» (art. 170.1 lletra b de l’EAC 2006), i es consolida així la doc-
trina del TC.

Un cop feta aquesta breu explicació, tot seguit s’exposen d’una manera sintètica les
normes i les iniciatives públiques principals en l’àmbit de la FP i se’n distingeixen tres
nivells institucionals competents: el comunitari, l’estatal i l’autonòmic. Per facilitar la com-
prensió de l’apartat, i atesa la pluralitat de normes i plans, analitzats, la taula 1 en conté
una llista.

3.1.1. ÀMBIT COMUNITARI

La política comunitària en matèria d’educació i FP neix lligada als objectius d’ocupació i
competitivitat fixats a la cimera del Consell Europeu de Lisboa de l’any 2000, en el marc
de l’EEO. Així, es considera que per assolir els objectius de l’Estratègia de Lisboa no no-
més és necessària una transformació radical de l’economia europea, sinó que també cal
modernitzar els serveis socials i els sistemes d’educació. Els sistemes educatius es con-
ceben com una part essencial de l’Estratègia, ja que promouen la cohesió social, la mo-
bilitat, l’ocupabilitat i la competitivitat.

En aquest context, l’any 2002 es va aprovar un programa de treball titulat «Educació i for-
mació 2010», l’aplicació del qual es basa en el mètode de coordinació obert, que afavo-
reix l’assoliment d’objectius comuns amb el màxim respecte a les situacions particulars
de cada Estat.

Dos elements clau d’aquest programa són el procés de Bolonya, relacionat amb l’educa-
ció superior i el procés de Copenhaguen, centrat en la FP. Aquest darrer procés comen-
ça amb la declaració dels ministres d’Educació i Formació i de la Comissió, adoptada l’any
2002 a Copenhaguen,34 que promou una estratègia per millorar el rendiment, la qualitat
i l’atractiu de l’educació i la FP.

33 París, N. «Comentari a la llei reguladora del dret a l’educació». El Clip, 38, Barcelona, Institut d’Estudis Autonòmics,
2006. Pàg. 10-11.
34 Recurs en línia a <http://ec.europa.eu/education/copenhagen/copenahagen_declaration_en.pdf>.
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Les conclusions del Consell de la Unió Europea sobre les futures prioritats d’una coope-
ració reforçada europea en matèria d’educació i FP, aprovades al final de 2006,35 reco-
manen l’elaboració d’un programa orientat i amb una perspectiva de conjunt, que interre-
lacioni les diferents eines i iniciatives i que concebi l’educació i la FP com una part essencial

35 Conclusions del Consell i dels representants dels governs dels Estats membres reunits en el si del Consell
sobre les prioritats futures d’una cooperació reforçada europea en EFP (publicades en el DOUE C 298, de
08.12.2006).
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Taula 1. Marc normatiu i iniciatives públiques de la Formació Professional

Àmbit comunitari

Programa «Educació i formació 2010» (MCO)

Procés de Copenhaguen

Programa d’aprenentatge permanent (Lifelong Learning Programme)

Àmbit estatal

Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, del dret d’educació (parcialment en vigor)

Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig (LOE)

Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny (LOQFP)

Reial decret 1128/2003, de 5 de setembre i modificacions posteriors (Catàleg nacional de qualificacions

professionals)

Reial decret 1558/2005, de 23 de desembre (centres integrats de FP)

Reial decret 1538/2006, de 15 de desembre (subsistema de FP inicial)

Reial decret 395/2007, de 23 de març (subsistema de FP per a l’ocupació)

Reial decret 34/2008, de 18 de gener (certificats de professionalitat)

Reial decret 229/2008, de 15 de febrer (centres de referència nacional)

Programa nacional de reformes

Àmbit autonòmic

Llei 17/2002, de 5 de juliol (SOC)

Avantprojecte de llei de l’educació

Decret 332/1994, de 4 de novembre (ordenació general dels ensenyaments de FP específica)

Decret 176/2003, de 8 de juliol (ICQP)

Decret 21/1999, de 9 de febrer (CCFP)

Resolució TIC/2593/2003, de 29 de juliol (Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya)

Decret 240/2005, de 8 de novembre (mesures flexibilitzadores de l’oferta dels ensenyaments de FP

específica)

Decret 67/2007, de 20 de març (ensenyaments de FP inicial en la modalitat a distància)

Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia

catalana

Pla general d’ocupació de Catalunya 2007-2013

II Pla de formació professional

Font: elaboració pròpia.



de l’aprenentatge permanent. En aquest programa han de participar els interlocutors so-
cials i les organitzacions sectorials.

El Consell defineix les prioritats de l’actuació dels estats membres en aquest camp, que
són quatre: la millora de l’atractiu i de la qualitat de l’educació i la FP; el desenvolupa-
ment i l’aplicació d’eines comunes per a l’educació i la FP (EFP); el reforçament de l’en-
senyament mutu, i per acabar, la inclusió de totes les parts interessades en aquest àm-
bit, fet que inclou especialment els interlocutors socials, les organitzacions sectorials i els
proveïdors d’EFP.

En relació amb els objectius d’aquest estudi únicament cal fer un comentari específic de
les dues primeres prioritats. Pel que fa a la primera –millora de l’atractiu i de la qualitat
de l’EFP–, el Consell de la Unió Europea afirma expressament que cal millorar la capaci-
tat del sistema de respondre a les necessitats dels individus i del mercat laboral i preveu-
re, en particular, les necessitats de qualificació. El Consell recorda que cal prestar espe-
cial atenció a les necessitats de les pimes. Pel que fa a la segona prioritat –desenvolupament
i aplicació de les eines comunes–, hi ha diverses eines que s’impulsen des de l’àmbit co-
munitari: el sistema europeu de transferència de crèdits (European Credit Transfer for
Vocational Education and Training [ECVET]); la xarxa europea de garantia de la qualitat
per a l’EFP; el marc europeu de les qualificacions (European Qualifications Framework [EQF]);
i el denominat Europass, expedient personal i coordinat de documents per comunicar i pre-
sentar millor les qualificacions i competències dels ciutadans europeus. La finalitat darre-
ra d’aquest document és fomentar la transparència de les qualificacions i competències.

La Resolució del Consell de 15 de novembre de 2007 sobre l’educació i la formació com
a motor clau de l’Estratègia de Lisboa36 insta els estats membres a destacar la impor-
tància de l’educació i la formació, identifica l’educació i la formació com a element fona-
mental en el triangle del coneixement (format també per la recerca i la innovació, com a
elements clau de competitivitat) i, a la vegada, ressalta la importància de la formació per-
manent per garantir els ciutadans la seva ocupabilitat, una participació plena en la socie-
tat del coneixement, la cohesió social i la plena realització personal.

A banda d’aquestes resolucions, també cal fer referència al programa d’acció en l’àm-
bit de l’aprenentatge permanent que van aprovar el 15 de novembre de 2006 el Par-
lament Europeu i el Consell.37 L’objectiu general d’aquest programa és estimular l’in-

36 DOUE C 300, de 12.12.2007.
37 Decisió núm. 1720/2006/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de novembre de 2006, per la qual s’esta-
bleix un programa d’acció en l’aprenentatge permanent (publicada en el DOUE L 327, de 24.11.2006).
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tercanvi, la cooperació i la mobilitat entre els sistemes d’educació i formació dins la
UE, de manera que es converteixin en referents de qualitat mundial. Per assolir aquest
ambiciós objectiu, s’articulen quatre subprogrames sectorials: Comenius, centrat en
l’educació preescolar i escolar; Erasmus, focalitzat en l’educació superior formal i en la
FP terciària; el programa Leonardo da Vinci, dirigit a la FP excloent-ne la de nivell ter-
ciari,38 i el programa Grundtvig, dirigit a la formació d’adults. A més, el programa d’ac-
ció preveu un programa transversal i el programa Jean Monnet, centrat en la integració
europea.

L’educació i la FP han estat objecte de debat i anàlisi en altres institucions comunità-
ries. Així, cal citar la Resolució del Parlament Europeu, de 27 de setembre de 2007,
sobre eficiència i equitat en els sistemes europeus d’educació i formació,39 que, pel
que fa a la FP, insta els estats membres a promoure l’accés dels joves amb baixa qua-
lificació a l’educació i la formació, i insisteix en la necessitat que els programes de FP
siguin flexibles per poder tenir en compte les demandes del mercat de treball, flexibi-
litat que també s’ha de reflectir en l’organització dels estudis per part dels centres
d’ensenyament. El Parlament també insta els estats membres a fomentar la col·labo-
ració entre les institucions educatives, les empreses, els interlocutors socials i el sec-
tor públic.

Finalment, cal citar la comunicació de la Comissió Europea sobre els missatges clau de
l’Informe sobre l’ocupació a Europa 2007.40 La Comissió considera que cal potenciar la
FP, en concret, la FC, atès que pot ajudar a reduir l’exclusió social i les desigualtats d’in-
gressos degudes a la manca de capital humà, ja que pot millorar els coneixements i
l’ocupabilitat dels treballadors en situació de risc i pot ajudar a retenir els treballadors
de més edat al mercat de treball, de manera que aquests continuen contribuint a la sos-
tenibilitat financera dels sistemes de protecció social. Considera també que la FC és un
ingredient essencial de les mesures de flexiseguretat, ja que aporta més dinamisme als
mercats laborals interns en un context de canvis socioeconòmics, a la vegada que afa-

38 L’objectiu d’aquest programa és augmentar la mobilitat transnacional dels joves i la generació d’innovacions en la
FP. L’informe d’avaluació dels efectes, que va encarregar la Comissió Europea, demostra que la predisposició a la mo-
bilitat dels beneficiaris ha incrementat i n’ha millorat les competències lingüístiques. D’altra banda, els efectes sobre
l’ocupabilitat i la formació dels beneficiaris també han estat positius (vegeu WSF Wirtschafts- und Sozialforschung. Estudi
WSF: Anàlisi de la repercussió dels projectes de mobilitat LEONARDO DA VINCI sobre els joves en formació i els joves
en el mercat laboral i influència dels factors socioeconòmics. Kerpen, Comissió Europea, 2007).
39 Resolució disponible en línia a <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-
2007-0417+0+DOC+XML+V0//ES>.
40 Comunicació de la Comissió «Missatges clau de l’Informe sobre l’ocupació a Europa de 2007» COM(2007) 733
final.
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voreix la transferència de coneixement dels treballadors entre les empreses, de mane-
ra que proporciona seguretat a les carreres professionals, i afirma que la FC permet als
treballadors adquirir i actualitzar els coneixements necessaris en una època caracterit-
zada per l’aprenentatge i els canvis ràpids.

3.1.2. ÀMBIT ESTATAL

En aquest àmbit, hi ha dues normes fonamentals que regulen la FP: la LOE,41 i la LOQFP.42

Tot i que la LOE és posterior a la LOQFP, atesa la vocació més generalista de la prime-
ra, s’analitzarà prèviament.

Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE)

El preàmbul de la LOE enumera els principis clau en els quals es fonamenta la Llei, que
són: l’exigència de proporcionar una educació de qualitat a tots els ciutadans i a tots els
nivells del sistema educatiu; el principi d’esforç de tots els membres de la comunitat edu-
cativa per assolir aquest objectiu, i el compromís decidit amb els objectius educatius plan-
tejats tant per la UE com per la UNESCO.

Per dur a la pràctica aquests principis, la LOE estableix una sèrie de directrius comple-
mentàries. En primer lloc, parteix de la necessària concepció de la formació com un pro-
cés permanent, que es desenvolupa al llarg de tota la vida. En segon lloc, incideix en el
fet que cal proporcionar més atenció a la formació de les persones adultes. En tercer
lloc, cal augmentar la flexibilitat del sistema educatiu; i en quart i darrer lloc, és necessa-
ri simplificar i clarificar el marc normatiu de referència,43 amb un ple respecte a la distri-
bució competencial sobre aquesta matèria entre l’Estat i les CA. Cal tenir en compte, pe-
rò, que aquest objectiu de simplificació només s’ha acomplert parcialment, atès que manté
en vigor la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, del dret a l’educació, tot i introduir-hi nom-
broses modificacions.44

41 BOE núm. 106, de 04.05.2006.
42 BOE núm. 147, de 20.06.02. Cal tenir en compte que aquestes normes substitueixen el marc legal anterior format
per la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu (LOGSE) i les lleis orgàniques pos-
teriors centrades en la qualitat del sistema (Llei orgànica 9/1995, de 20 de novembre, de la participació, l’avaluació i el
govern dels centres docents i la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de la qualitat de l’educació).
43 Clara referència a la pluralitat de lleis orgàniques i normes de desenvolupament que s’han dictat des de l’any 1990
fins a l’actualitat. 
44 París, N. «Comentari a la llei…». Pàg. 7-8.
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La LOE dedica tot el capítol cinquè del títol I a la FP. Un cop definida i vinculada directa-
ment a l’accés a l’ocupació45 enumera els tres tipus d’ensenyaments, que, seguint la ma-
teixa classificació que efectua l’article 9 de la Llei orgànica 5/2002, són: la FP inicial, les
accions d’inserció i reinserció laboral dels treballadors (FPO), i les orientades a la FC a
les empreses. Cal tenir en compte, però, tal com aclareix la Llei (art. 39.1 in fine), que la
regulació que conté la LOE es refereix a la FP inicial que pertany al sistema educatiu i
que, per tant, no conté cap regulació específica referent als altres dos subsistemes (FPO
i FC).

D’altra banda, cal tenir en compte també els programes de qualificació professional ini-
cial, regulats a l’article 30 i que tenen per objectiu garantir que els alumnes de 16 anys o
més que no hagin obtingut el títol de graduat en ESO assoleixin competències professio-
nals pròpies d’una qualificació de nivell 1 de l’estructura del Catàleg nacional de qualifi-
cacions professionals, perquè puguin inserir-se al mercat de treball i puguin ampliar les
seves competències bàsiques per continuar estudiant.

Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professio-
nal (LOQFP)

Com ja s’ha comentat, l’altra norma bàsica de referència en el marc normatiu de la FP és
la LOQFP. La Llei recull les directrius bàsiques del Programa nacional de formació pro-
fessional (1998-2002) i connecta la renovació del marc normatiu de la FP amb la conse-
cució dels objectius d’ocupació i creixement de la UE.

En conseqüència, la LOQFP preveu crear el SNCFP per dotar d’unitat, coherència i efi-
càcia la planificació, l’ordenació i l’administració de la FP. La finalitat és facilitar la inte-
gració de les diferents formes de certificació i acreditació de les competències i de les qua-
lificacions professionals, mitjançant diferents instruments (art. 4), entre els quals destaquen
el Catàleg nacional de qualificacions professionals;46 un procediment de reconeixement,

45 Concepció que contrasta amb la definició del batxillerat que consta a l’article 32 en la qual no es fa cap referència
directa al mercat de treball: «El batxillerat té com a finalitat proporcionar als alumnes formació, maduresa intel·lectual
i humana, coneixements i habilitats que els permetin desenvolupar funcions socials i incorporar-se a la vida activa amb
responsabilitat i competència» (art. 32.1).
46 Establert pel Reial decret 1128/2003, de 5 de setembre (BOE núm. 223, de 17.09.2003). L’atribució a l’Administració
general de l’Estat de la competència per determinar els títols i els certificats de professionalitat de les ofertes de FP del
Catàleg nacional va generar una polèmica a les CA amb competències en matèries educatives i formatives, tal com res-
salta Eduardo Rojo (L’Estratègia europea d’ocupació i els serveis públics d’ocupació. Barcelona: Diputació de Barcelona,
2004. Pàg. 99). D’altra banda, cal tenir en compte també el Projecte de decret català que regularà el Catàleg de quali-
ficacions professionals de Catalunya i el Catàleg modular integrat de FP.
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avaluació, acreditació i registre de les qualificacions professionals; la informació i orien-
tació, i l’avaluació i la millora de la qualitat del sistema.

La vinculació de la FP amb l’ocupació i, en concret, amb les necessitats empresarials és
clara en determinats preceptes, com ara la previsió de mecanismes de col·laboració de
les empreses i dels agents socials en el desenvolupament del SNCFP (art. 6); en l’exi-
gència d’actualitzar el Catàleg nacional de qualificacions professionals, perquè atengui
en tot moment els requeriments del sistema productiu (art. 7.1 in fine); en la necessària
connexió entre l’oferta formativa referida al catàleg i les mesures del Pla nacional d’ac-
ció per a l’ocupació (art. 10.4),47 i en la finalitat que s’atorga a l’avaluació del SNCFP que,
a més de garantir l’eficàcia de les accions del sistema, ha de garantir-ne l’adequació per-
manent a les necessitats del mercat de treball (art. 16).

D’altra banda, cal tenir en compte que completen el marc normatiu en l’àmbit estatal to-
tes les disposicions dictades per desenvolupar aquestes lleis, entre les quals destaca, a
banda de la regulació del Catàleg nacional de qualificacions professionals, el Reial de-
cret 1558/2005, de 23 de desembre, que regula els requisits bàsics dels centres inte-
grats de FP.48 L’objectiu d’aquests centres és dur a terme accions formatives derivades
de la integració de les ofertes de FP, per donar resposta a les necessitats normatives dels
sectors productius i a les necessitats individuals i expectatives personals de promoció pro-
fessional (art. 2, apartats 2 i 3). Per assolir aquest objectiu, el Reial decret preveu la par-
ticipació dels agents socials més representatius en l’àmbit de les CA.

Un altre aspecte que cal destacar d’aquest Reial decret és la previsió de l’obligada col·la-
boració entre les diferents autoritats competents en matèria de FP; és a dir, l’administra-
ció laboral i l’educativa, tant d’àmbit estatal com autonòmic (art. 4, 7 i 10). Malgrat aques-
tes previsions, i tenint en compte la distribució competencial actual en aquest àmbit, seria
convenient un esforç de racionalització del sistema per assolir una integració real i efec-
tiva de les diferents ofertes formatives de FP. Joaquim Prats49 considera que un dels
principals problemes de la FP a Espanya és l’absoluta desconnexió existent entre la FPR
i els altres dos subsistemes (FC i FPO).50

47 Avui anomenat Programa nacional de reformes. L’apartat 4.2.3 d’aquest estudi analitza amb profunditat les mesu-
res que preveu el Pla relatives a la FP.
48 Dictat en el desenvolupament de l’article 11 de la LOQFP, publicat al BOE núm. 312, de 30.12.2005 i la correcció
d’errors, al BOE núm. 20, de 24.01.2006.
49 Prats, J.; Raventós, F. Els sistemes educatius… Pàg. 210.
50 Distribució competencial també constatada a Oroval, E.; Escardíbul, J. O. et al. El sistema de formación profesio-
nal en Cataluña. Retos y estrategias ante la globalización. Bellaterra: Centre d’Economia Industrial, 2007. Pàg. 53.
(Document d’Economia Industrial, 30). 
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Finalment, atès que aquest Reial decret regula els aspectes bàsics dels centres integrats
de FP (disposició final primera), les CA estan facultades per dictar-ne les normes de des-
envolupament, entre les quals cal citar el Projecte de decret que elabora el Departament
d’Educació.51

Un segon Reial decret aprovat en desenvolupament de la Llei orgànica 5/2002 és el núm.
229/2008, de 15 de febrer, pel qual es regulen els centres de referència nacional en l’àm-
bit de la FP.52 Aquests centres, previstos a l’article 11, apartat 7, de la llei orgànica cita-
da, es conceben com una institució al servei dels sistemes de FP per facilitar una FP més
competitiva i respondre als canvis en la demanda de qualificació dels sectors productius.
El Reial decret en preveu l’especialització per famílies professionals del Catàleg nacio-
nal de qualificacions professionals i els encomana la realització d’accions d’innovació i
experimentació en matèria de FP.

Els centres de referència nacional integraran una xarxa única i coordinada per l’Administració
general de l’Estat (art. 5.1), amb la col·laboració de les CA i les organitzacions empresa-
rials i sindicals més representatives (a través del Consell General de la Formació
Professional). Es preveu que hi haurà com a mínim un centre d’aquests a cada CA.

El Reial decret preveu la qualificació de centres ja existents (com ara centres integrats
de FP o centres nacionals de FPO) com a centres de referència nacional, sempre que
compleixin els requisits establerts a la norma.

3.1.3. ÀMBIT AUTONÒMIC

La llei de referència principal en l’àmbit català és la Llei 17/2002, de 5 de juliol, d’ordena-
ció del sistema d’ocupació i de creació del SOC,53 que neix amb la vocació d’assolir la
integració de les polítiques ocupacionals a Catalunya, entre les quals se situen la FPO i
la FC.

51 Cal tenir en compte que els centres integrats que regula el Reial decret 1558/2005 i el Projecte de decret del
Departament d’Educació són diferents dels centres integrals que preveia l’Acord estratègic per a la internacionalitza-
ció, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana signat el 2005, tal com s’explica en l’apartat 4.2.1
d’aquest estudi. Cal tenir en compte que els agents signants han acordat, en el si del CCFP i en el marc de l’elabora-
ció del II Pla general de formació professional a Catalunya, substituir aquest concepte per l’expressió «projectes
d’integració de FP» (Línia B.1, objectiu núm. 5, acció 5.4). En conseqüència, al llarg d’aquest estudi s’emprarà aques-
ta expressió. Per a una anàlisi més detallada de les diferències entre aquests tipus de centres, vegeu: Oroval, E.;
Escardíbul, J. O. et al. El sistema de formación... Pàg. 93-101.
52 BOE núm. 48, de 25.02.2008.
53 DOGC núm. 3676, de 12.07.2002.
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L’organisme competent en matèria de FC és el Consorci per a la Formació Contínua de
Catalunya,54 la missió del qual és gestionar i executar els programes de la FC i el segui-
ment i el control de les accions formatives que es duguin a terme a Catalunya.

Un instrument clau per dur a terme la necessària coordinació entre els organismes com-
petents als diferents subsistemes (Departament d’Educació, SOC i Consorci per a la
Formació Contínua de Catalunya), és l’ICQP, creat pel Decret 176/2003, de 8 de juliol,55

en compliment de la disposició addicional cinquena de la Llei del SOC. L’ICQP és un òr-
gan tècnic responsable del desenvolupament del sistema integral de formació i qualifica-
cions, com a instrument per identificar i reconèixer les competències, la definició i l’actua-
lització de les qualificacions professionals i la formació associada, i la convalidació o la
correspondència entre la formació específica, la FPO, la FC i l’experiència laboral.

Un altre organisme clau per assolir la integració dels tres subsistemes de FP, però amb
funcions únicament d’assessorament i consulta, és el CCFP, que va ser creat pel Decret
21/1999, de 9 de febrer. Aquest Consell disposa de la participació de les organitzacions
empresarials, sindicals i entitats públiques implicades. Una de les funcions més destaca-
des és l’elaboració plurianual del Pla de formació professional de Catalunya.

Actualment, i en compliment d’un dels acords del Pacte Nacional per l’Educació, el Govern
de la Generalitat ha impulsat l’elaboració de l’Avantprojecte de llei d’educació de Catalunya.
A la data de tancament d’aquest informe s’ha fet públic el document de bases sobre les
quals s’ha d’elaborar la Llei.56 L’objectiu de la futura llei d’educació és establir un model
educatiu propi de Catalunya, articulat sota el binomi equitat/excel·lència. Els tres con-
ceptes clau que es pretenen fomentar són: l’autonomia de centres (entesa com la potes-
tat de decidir sobre les necessitats pedagògiques del centre, les qüestions organitzatives,
els recursos humans i els recursos econòmics), el reforçament del paper de la direcció
del centre (capacitat per definir el perfil del professorat necessari i decidir sobre els re-
cursos econòmics) i l’avaluació contínua del sistema (que està previst que comporti la cre-
ació d’un institut d’avaluació i ordenació curricular).

Pel que fa a la planificació de l’oferta educativa general, la futura Llei preveurà dos ins-
truments: el mapa escolar (entès com una fotografia instantània de tot el sistema edu-

54 Creat per l’Acord de la Comissió de Govern per a Assumptes Econòmics de 15 de juliol de 2003 (Resolució
TRI/2593/2003, de 29 de juliol, per la qual es dóna publicitat al citat Acord; DOGC núm. 3961, de 04.09.2003).
55 DOGC núm. 3935, de 29.07.2003. Aquest Decret va ser dictaminat pel CTESC (Dictamen 2/2003).
56 Per permetre la participació de totes les persones interessades, s’ha creat un nou web específic en el qual també
s’ha publicat el document de bases a <http://www.gencat.cat/educacio/llei_educacio/bustia1.htm>. 
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catiu) i les planificacions educatives que es faran de manera successiva i des de dife-
rents zones educatives. Aquestes zones s’entenen com unitats de planificació, progra-
mació i provisió de serveis i, a la vegada, es conceben com un àmbit de cooperació amb
els ajuntaments del territori. Pel que fa a la planificació de les etapes postobligatòries,57

el document de bases afirma que es preveuran marcs de planificació específics, i fa es-
pecial menció a la necessitat de la FP de tenir àmbits de programació més amplis que
els previstos amb caràcter general, ateses les característiques pròpies d’aquest tipus d’en-
senyament.

Cal tenir en compte que el debat sobre la futura llei d’educació parteix de la necessitat
constatada de millorar l’èxit escolar de l’ensenyament obligatori i de la necessitat d’in-
crementar les taxes d’estudiants i de titulats d’educació postobligatòria. Per això, en les
bases de la futura llei d’educació es preveu que el nou model d’ensenyaments posto-
bligatoris hauria d’incentivar la permanència dels alumnes en els itineraris postobliga-
toris, potenciar l’aprenentatge del rigor científic i professional, integrar directament o in-
directament els ensenyaments professionalitzadors i afavorir itineraris professionals
adequats a les necessitats actuals. El futur model, segons el document de bases, hau-
rà d’afavorir la flexibilitat (modularitat i capitalització d’aprenentatges) i les interconne-
xions que evitin la repetició d’aprenentatges ja fets.

Malgrat això, seria bo que la FP tingués un pes més específic a la primera llei catalana
d’educació que el que té en el Pacte Nacional per a l’Educació.

3.2. LA FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL

Àmbit estatal

Les normes que regulen la FP inicial o la FPR són, d’una banda, la Llei orgànica d’edu-
cació, i de l’altra, el Reial decret 1538/2006, de 15 de desembre, pel qual s’estableix l’or-
denació general de la FP en el sistema educatiu.58

En primer lloc, recordar que la LOE parteix d’una concepció de la FP inicial lligada al mer-
cat de treball (art. 39.3), a la vegada que relaciona aquesta formació amb el Catàleg na-
cional de qualificacions professionals i el SNCFP.

57 El document considera que integren el model d’ensenyaments postobligatoris: el batxillerat, la FP, els programes
de qualificació professional inicial, els ensenyaments en règim especial (artístics, d’idiomes i de tècnics esportius), l’edu-
cació de persones adultes i l’educació a distància.
58 BOE núm. 3, de 03.01.2007.
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La norma següent de referència és el Reial decret 1538/2006, de 15 de desembre,59 ja
citat, aprovat per adequar l’ordenació de la FP inicial a les novetats i modificacions intro-
duïdes per la LOQFP i la LOE i l’establiment del Catàleg nacional de qualificacions pro-
fessionals.

De l’articulat del Reial decret citat es desprèn que tres principis regeixen els títols de FPR:

• la polivalència (que ha de permetre l’adaptació als canvis organitzatius i tecnològics);
• l’especialització (per afavorir la productivitat, la competitivitat i la innovació),
• i la transversalitat de coneixements i capacitats per facilitar la mobilitat formativa
i professional.

Àmbit autonòmic

La normativa autonòmica catalana dictada en exercici de les competències de la Generalitat
completa la descripció del marc normatiu de la FPR.

En primer lloc, cal citar el Decret 332/1994, de 4 de novembre, pel qual s’estableix l’or-
denació general dels ensenyaments de FP específica a Catalunya,60 que va establir els
principis que havia de seguir el desenvolupament curricular dels ensenyaments de FP fruit
de la nova normativa bàsica dictada per l’Estat central l’any 1990 amb la LOGSE. Aquest
Decret va ser desplegat per un elevat nombre de decrets que van concretar el currícu-
lum dels cicles formatius de FP a Catalunya.

En segon lloc, cal destacar el Decret 240/2005, de 8 de novembre, pel qual s’estableixen
diverses mesures flexibilitzadores de l’oferta dels ensenyaments de FP específica,61 que
es comentarà més endavant, en el capítol 5. El Decret amplia l’oferta formativa existent
per millorar la formació al llarg de la vida, possibilitar l’adaptació a les situacions perso-
nals i professionals de l’alumnat i millorar l’oferta i la qualitat de l’educació.

Complementa el marc normatiu autonòmic el Decret 67/2007, de 20 de març, pel qual es
regulen els ensenyaments de FP inicial en la modalitat a distància.62 Aquest Decret s’apro-
va en compliment de l’apartat 2.3 de l’Acord estratègic, mesura 19, que preveu procedi-

59 Cal tenir en compte, com ja s’ha comentat, que el TC ha de resoldre un conflicte positiu de competència (plantejat
pel Govern de la Generalitat) en relació amb alguns dels preceptes d’aquest Reial decret. 
60 DOGC núm. 1990, de 28.12.1994.
61 DOGC núm. 4507, de 10.11.2005.
62 DOGC núm. 4847, de 22.03.2007.
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ments flexibilitzadors de la FP, com la matriculació per crèdits, l’organització horària més
flexible i la formació a distància o semipresencial. També, el I Pla general de formació pro-
fessional a Catalunya preveia facilitar l’accés de les persones a la formació per afavorir-
ne la inserció, reinserció o progressió laboral i la contractació o promoció a les empreses
i, especialment, com a desenvolupament.63

Mentre es desenvolupava la LOE, el Govern català va elaborar el Projecte de decret pel
qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del batxillerat.64 A partir de l’anàlisi de l’or-
denació que estableix, es pot deduir la voluntat política respecte a aquest tipus d’ense-
nyament. Així, una lectura integrada dels articles 17 i 22 permet interpretar una aposta
en favor del batxillerat, ja que preveu diferents mesures per facilitar l’accés al currículum
a l’alumnat amb trastorns o dificultats específiques d’aprenentatge o amb discapacitat. Les
mesures que es preveuen són: proporcionar ajudes tècniques, adaptar els materials
d’aprenentatge o el calendari (art. 17), i també es preveu la possibilitat de flexibilitzar la
durada del batxillerat pel que fa al nombre de matèries que ha de cursar l’alumnat cada
any (art. 22). Tot i que cal ser curosos, es podria considerar que aquestes mesures flexi-
bilitzadores del batxillerat situen la FP en una situació menys afavorida.

3.3. LA FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ

Fins a l’aprovació del Reial decret 395/2007, de 23 de març, pel qual es regula el subsis-
tema de FP per a l’ocupació, la FPO i la FC han estat regulades per diferents normes, la
qual cosa ha comportat que la seva configuració també hagi estat diferent.

Així, pel que fa a FPO, l’Estat ha desenvolupat i programat anualment diferents accions
a partir de la concepció de la FPO com una política activa d’ocupació en el marc del Pla
nacional de formació i inserció professional (més conegut com el Pla FIP), aprovat pel Reial
decret 631/1993, de 3 de maig.65 Malgrat aquesta regulació d’àmbit estatal, la gestió
d’aquestes accions ha estat transferida progressivament a les CA, entre les quals hi ha
Catalunya.66

63 Mentre es desenvolupava aquest Decret, s’ha dictat la Resolució EDU/2901/2007, de 25 de setembre, que estableix
de manera experimental la modalitat semipresencial en els ensenyaments de FPR, amb la finalitat de facilitar el segui-
ment dels estudis a les persones que, per exemple, treballen (DOGC núm. 4980, de 03.10.2007).
64 En tràmit d’informació pública entre el 22 de febrer de 2008 i el 12 de març de 2008 (DOGC núm. 5075, de
21.02.2008).
65 BOE núm. 106, de 04.05.1993 i la correcció d’errors al núm. 151, de 25.06.1993.
66 Reial decret 1577/1991, de 18 d’octubre. Es pot consultar una descripció més detallada de la regulació autonòmi-
ca sobre la FPO en l’estudi elaborat pel CTESC La descentralització dels serveis públics d’ocupació. L’impacte de les
polítiques actives d’ocupació a Catalunya. Barcelona: CTESC, 2005. (Col·lecció Estudis; 7). Pàg. 106-108.
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D’altra banda, tal com ja s’ha comentat, la regulació de la FC és competència estatal, men-
tre que l’execució pertany a les CA que hagin assumit aquesta competència. Malgrat la
sentència del TC i una de posterior (STC 230/2003, de 18 de desembre), l’Estat va dic-
tar el Reial decret 1046/2003, d’1 d’agost, que va regular el subsistema de la FC.67

Cal tenir en compte, però, que la Generalitat de Catalunya va impugnar aquest Reial de-
cret davant el TC perquè considerava que violava la distribució competencial, tot i que
l’Alt Tribunal encara no s’ha pronunciat.68 Paral·lelament, i de conformitat amb la doctri-
na constitucional, la Generalitat va crear l’any 2003 el Consorci per a la Formació Contínua
a Catalunya,69 la funció del qual és gestionar i executar els programes de la FC i gestio-
nar els fons destinats a Catalunya per al desenvolupament de contractes programa i ac-
cions complementàries i d’acompanyament a la formació. D’altra banda, el Consorci tam-
bé s’encarrega del seguiment i el control de les accions formatives que es duguin a terme
a Catalunya, però aquesta funció encara no està desenvolupada.

Tal com s’ha comentat, el Reial decret 395/2007 deroga la normativa anterior i regula, per
primera vegada, de manera conjunta els dos subsistemes de la FP no reglada creant un
únic sistema de FP per a l’ocupació.70 La nova ordenació és fruit de l’Acord de formació
professional per a l’ocupació, que van signar el 7 de febrer de l’any 2006 el Govern cen-
tral, la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE), la Confederació
Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa (CEPIME), CCOO i la UGT. L’objectiu final de
l’Acord era configurar la formació com a element estratègic clau per reforçar la producti-
vitat i la competitivitat de les empreses.

L’objectiu de la FP per a l’ocupació és que la formació respongui a les necessitats tant
de les empreses com dels treballadors ocupats i dels treballadors aturats. En conseqüèn-
cia, la formació s’ha de perllongar al llarg de la vida de la persona, és a dir, ha de ser per-
manent.

El nou sistema s’estructura en quatre grans àmbits de formació: la formació de deman-
da (que inclou les accions formatives de les empreses i els permisos individuals de for-

67 Per a una descripció més detallada del sistema anterior, vegeu: CTESC. Memòria socioeconòmica i laboral de
Catalunya 2004. Barcelona: CTESC, 2005. Pàg. 210-212; Rojo, E. L’Estratègia europea d’ocupació... Pàg. 100-107, i SA-
LA, T. et al. La formación profesional continua de los trabajadores en la empresa. València: Tirant lo Blanch, 2005.
68 A banda de la Generalitat, alguns autors també qüestionen la seva constitucionalitat: SALA, T. et al. La formación
profesional... Pàg. 82.
69 Resolució TIC/2593/2003, de 29 de juliol (DOGC núm. 3961, de 4.9.2003).
70 Cal tenir en compte que Catalunya i quatre CA més han interposat recursos d’inconstitucionalitat davant el TC con-
tra aquest Reial decret.
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mació); la formació d’oferta (que engloba els plans de formació per a ocupats i accions
formatives per a aturats); la formació en alternança amb l’ocupació (integrada per les ac-
cions formatives dels contractes per a la formació i pels programes públics d’ocupació-
formació), i les accions de suport i d’acompanyament a la formació.

Pel que fa a les iniciatives de formació, tant la formació de demanda com la d’oferta
estan concebudes per garantir una adequació màxima entre la formació i les necessi-
tats empresarials. Així, la formació de demanda es concep per «respondre a les neces-
sitats específiques de formació plantejades per les empreses i els seus treballadors»
(art. 4 lletra a i 12.1) i en cas que s’imparteixi a través de les accions formatives de les
empreses, aquesta haurà de tenir relació amb l’activitat empresarial (art. 12.2). L’Ordre
TAS/2307/2007, de 27 de juliol,71 conté el desenvolupament normatiu d’aquestes pre-
visions.

D’altra banda, pel que fa a la formació d’oferta, cal destacar que la seva finalitat és ofe-
rir «una formació ajustada a les necessitats del mercat de treball i que atengui als reque-
riments de productivitat i competitivitat de les empreses» i a «les aspiracions de promo-
ció professional i desenvolupament personal dels treballadors» (art. 20.1).

Aquesta formació es pot articular a través dels plans de formació dirigits prioritàriament
als treballadors ocupats i a través de les accions formatives dirigides principalment als
treballadors desocupats. Els plans de formació dirigits als treballadors ocupats han de ga-
rantir la formació requerida en un sector o més, i tenir en compte els criteris i les priori-
tats generals establerts per la negociació col·lectiva estatal en cada sector (art. 24.1).
Les accions formatives dirigides principalment als treballadors desocupats, en canvi, són
programades tenint en compte les necessitats de qualificació i les ofertes d’ocupació de-
tectades (art. 25.1).

Els preceptes relatius a la formació d’oferta gestionada per l’Administració general de
l’Estat han estat desenvolupats mitjançant l’Ordre TAS/718/2008, de 7 de març,72 que
també estableix les bases reguladores per concedir subvencions públiques destinades
al finançament d’aquesta formació.

71 BOE núm. 182, de 31.07.2007. Modificada per l’Ordre TAS/37/2008, de 16 de gener (BOE núm. 19, de 22.01.2008).
72 BOE núm. 67, de 18.03.2008. Cal tenir en compte que aquesta Ordre deroga l’Ordre TAS/2388/2007, de 2 d’agost,
que també desenvolupava el Reial decret 395/2007 en la formació d’oferta, si bé l’àmbit d’aplicació es limitava a la for-
mació desenvolupada en la gestió de l’Administració general de l’Estat (art. 1.2), i remetia a la normativa anterior en la
regulació de la formació d’oferta gestionada per les CA.
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A banda de regular de manera conjunta la FP, que abans era la FC i la FPO, el Reial de-
cret estableix també mecanismes per integrar el subsistema de la FPO amb el subsis-
tema de la FPR. Un d’aquests mecanismes, que esdevé una constant al llarg de la nor-
ma, és la vinculació del contingut de la formació regulada amb el Catàleg nacional de
qualificacions professionals i l’obtenció dels certificats de professionalitat, per facilitar l’acre-
ditació de les competències professionals adquirides pels treballadors tant a través dels
processos formatius (formals i informals) com de l’experiència laboral.

La vinculació entre la formació per l’ocupació, el Catàleg i els certificats de professiona-
litat es reflecteix en el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, que regula els aspectes es-
sencials (efectes, estructura, continguts i vies d’obtenció) d’aquests certificats.73 Així, es
configuren com a acreditacions de les competències professionals del Catàleg nacional
de qualificacions professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral, vies no for-
mals de formació i accions de FPO.

El Servei Públic d’Ocupació Estatal ha d’elaborar i actualitzar aquests certificats (també
a proposta de les CA i dels agents socials més representatius) a partir de les qualifica-
cions que conté el Catàleg nacional de qualificacions professionals (art. 7). D’altra ban-
da, el Reial decret estableix que el subsistema de formació per a l’ocupació prevegi ac-
cions formatives dirigides a adquirir la qualificació i les competències professionals que
recullin els certificats de professionalitat (art. 9). Així mateix, el Reial decret preveu les equi-
valències en el reconeixement de la formació cursada en el sistema educatiu als efectes
d’expedició dels certificats i viceversa (disposició addicional primera).

Comentar finalment, i pel que fa al Reial decret que regula el subsistema de FPO, la pre-
visió a l’article 31 d’un sistema integrat d’informació i orientació professional per garantir
l’assessorament als treballadors ocupats i aturats pel que fa a les oportunitats de forma-
ció i d’ocupació i les possibilitats de reconeixement i acreditació de la seva qualificació.
Aquesta previsió adquireix especial importància en aquest estudi, atès que es dedica un
apartat específic a l’orientació i la informació professionals (capítol 6).

73 BOE núm. 27, de 31.01.2008.
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4. LA FORMACIÓ PROFESSIONAL COM A FACTOR CLAU
DEL CAPITAL HUMÀ EN EL MARC DE LES INICIATIVES
PÚBLIQUES

4.1. CONTEXT A CATALUNYA

L’objectiu final de l’Estratègia Europea per a l’Ocupació d’assolir que el 2010 l’economia
europea sigui la més competitiva del món i que tingui una forta cohesió social comporta,
entre altres factors, incrementar els nivells educatius i, en concret, els de FP de la pobla-
ció activa. En tot el desplegament de l’Estratègia, la formació esdevé un factor clau de
competitivitat i cohesió.

A Catalunya, hi ha diversos indicadors que alerten de debilitats importants en la forma-
ció de la població, entre els quals destaquen:

• Tal com s’observa al gràfic següent, la distribució de la població activa a Catalunya
al 2006 per nivell de formació assolit mostra una estructura amb certs desequilibris, si
es compara amb la distribució de la UE que es caracteritza per un pes important de les
persones actives amb estudis de FP. Destaca que hi ha encara un pes insuficient de perso-
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Gràfic 1. Estructura de la població activa segons el nivell de formació. Catalunya, 2006

Unitats: en percentatges respecte de la població activa.

Font: EPA (Idescat).



nes amb estudis de FP, la qual cosa es tradueix al mercat de treball amb una dificultat
de trobar tècnics especialistes. En consonància, hi ha una polarització entre les perso-
nes que tenen només estudis obligatoris (certificat d’ESO i equivalent, un 26%) o infe-
riors (16,7%) i les universitàries (21,2%), fet que pot comportar problemes de sobrequa-
lificació i la consegüent disfunció entre les expectatives dels treballadors i la seva feina.
Però com es comenta a l’estudi del Centre d’Economia Industrial, l’existència a Espanya
i a Catalunya d’un nombre important d’actius amb formació superior no ha de dur a pen-
sar que les generacions futures no han de cursar aquest tipus d’estudis, sinó que la FP
està poc desenvolupada comparada amb la formació universitària més acadèmica.
• Tal com es recull al Sistema d’Indicadors d’Educació de Catalunya,74 s’està lluny
de la fita marcada per l’EEO d’assolir el 2010 que el 85% de la població entre 20 i 24
anys (ambdós inclosos) tingui estudis superiors a l’ESO.

Taula 2. Població de 20 a 24 anys amb estudis superiors als obligatoris. 2005

Unitats: percentatges

Catalunya Espanya UE-25 OCDE

61,5 61,3 76,9 75,4

Font: Idescat i Eurostat.

• El 2003, només el 24,5% de la població entre 22 i 64 anys a Espanya va fer algun
tipus de formació formal o no formal, en contraposició al 42% de la UE-25.75

• Més del 20% dels alumnes que cursen el darrer curs de formació obligatòria (4t d’ESO)
no obté el títol.
• El sistema educatiu encara té camí per recórrer per assolir un sistema d’igualtat d’opor-
tunitats de qualitat. Els entorns socials econòmics i culturals determinen en excés les
possibilitats formatives dels alumnes.76

• El gràfic següent mostra l’evolució de la població entre 16 i 24 anys a Catalunya
des de l’any 1997 i l’evolució dels alumnes a la postsecundària obligatòria.

74 Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu. Sistema d’Indicadors d’Educació de Catalunya. Barcelona:
Departament d’Educació, 2006.
75 Informació de l’Enquesta LLL (Lifelong learning) de l’Eurostat 2003. Inclou formació reglada, contínua, ocupacio-
nal i autoaprenentatge. 
76 A l’informe Les desigualtats educatives a Catalunya: PISA 2003 de la Fundació Jaume Bofill de febrer de 2006 s’ofe-
reixen els resultats més importants d’una anàlisi desenvolupada a Catalunya sobre la base de l’estudi PISA de l’any 2003.
Els resultats situen el sistema educatiu de Catalunya en una situació ambivalent. Si bé és cert que en el context inter-
nacional presenta una situació considerablement més equitativa que a altres països, també el rendiment acadèmic de
l’alumnat està condicionat d’una forma significativa per l’origen social, econòmic i cultural.
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S’observa que en el procés de substitució d’un sistema educatiu per l’altre (de l’EGB a la
LOGSE) hi ha hagut una davallada de l’alumnat a la secundària postobligatòria. El darrer
curs en què coexisteixen alumnes dels dos sistemes és el 2000-2001. La reducció s’expli-
ca, en part, perquè a l’antic sistema els alumnes acabaven l’ensenyament obligatori amb 14
anys i, per tant, en restaven dos per assolir l’edat legal per treballar, fet que condicionava
que molts comencessin estudis de FP. Ara l’acabament de la formació obligatòria coincideix
amb l’edat laboral. D’altra banda, gradualment ha anat minvant la població de 16 a 24 anys,
un 21,2% en gairebé 10 anys, però cal assenyalar que la reducció d’alumnes al batxillerat
ha estat més pronunciada (del 43%) i encara més la dels CFGM (el 62,3%). Aquestes re-
duccions no es compensen amb l’increment dels CFGS, perquè, malgrat que s’han triplicat,
els alumnes matriculats només són 35.321 al curs 2006-2007. No obstant això, des del curs
2001-2002 hi ha un increment lent però sostingut dels matriculats als CFGM (36.376 alum-
nes al curs 2006-2007). La LOGSE, amb la voluntat de prestigiar la FP i formar bons tèc-
nics, va estipular que per cursar els CFGM calia tenir l’ESO aprovada –abans es podia fer
la FP1 sense el títol d’estudis obligatoris– i per fer els CFGS calia el batxillerat. A més, ini-
cialment no preveia cap pont entre els CFGM i els CFGS. Aviat es va evidenciar que, en ge-
neral, aquesta estructuració del sistema ni captava més alumnes per a la FP ni els CFGM
es convertien en una opció important. Per això, s’han efectuat diverses reformes normati-
ves que han habilitat passarel·les entre els CFGM i CFGS. El 2005-2006 hi va haver 2.436
alumnes a cursos d’accés a CFGM i 4.632 alumnes a cursos d’accés a CFGS. L’increment
d’aquestes xifres és un objectiu compartit. Per aquest motiu, el Govern de Catalunya s’ha
fixat com a objectiu incrementar el 50% els alumnes que es titulen en FP els propers anys.

Estudi sobre l’oferta formativa de la Formació Professional
a Catalunya i les qualificacions requerides per les empreses

57

200.000

180.000

160.000

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

A
lu

m
ne

s
po

st
se

cu
nd

àr
ia

P
ob

la
ci

ó
de

16
a

24
an

ys

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Anys

Batxillerat Cicles de grau superiorCicles de grau mitjà Població de 16 a 24 anys

Gràfic 2. Evolució dels alumnes en la secundària postobligatòria. Evolució de la pobla-

ció de 16 a 24 anys. Catalunya, 1997-2006

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Educació i de l’EPA (Idescat).



4.2. PLANS, PROGRAMES I ACORDS

Els darrers anys, tant el Govern com la concertació social de Catalunya han desenvolu-
pat plans i acords per donar resposta a diversos reptes econòmics i socials del país, i tots
aquests situen al bell mig l’educació i la formació com a factor clau de la competitivitat i
la cohesió social.

4.2.1. ACORD ESTRATÈGIC PER A LA INTERNACIONALITZACIÓ, LA QUALITAT DE L’OCUPACIÓ I LA COM-

PETITIVITAT DE L’ECONOMIA CATALANA

Prèviament a l’Acord estratègic,77 es va elaborar l’informe del Consell d’experts que posa
de manifest que l’educació i la formació són variables clau que repercuteixen directament
en la capacitat productiva i la competitivitat d’un país. Pel que fa a la FP, en concret, l’in-
forme assenyala l’escàs prestigi de la FP inicial, considerada com una branca secundà-
ria de l’ensenyament i assenyala també les febleses de la formació permanent i la FPO,
que s’han dut a terme d’una manera erràtica: en el cas de la FPO, vinculada a l’atur, i pel
que fa a la formació permanent o FC, més vinculada a la decisió individual de renovar els
coneixements propis i no sobre la base de l’existència d’un sistema formatiu actualitzat.

A partir de la diagnosi comuna de les mancances i les deficiències dels sistemes educatius
i formatius, els signants de l’Acord78 consensuen una sèrie de mesures en aquest àmbit:

• S’acorda la creació de 12 projectes d’integració de FP,79 que proporcionaran una
oferta formativa integrada, inicial, ocupacional i contínua. Es preveu que aquests cen-
tres certifiquin l’experiència laboral, implantin sistemes de transició escola-treball i in-
corporin un servei d’orientació interactiva.

77 Castells, M. et al. Un model de competitivitat sostenible i solidari per a Catalunya: acord estratègic per a la interna-
cionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana. Informe del Consell d’experts. Barcelona:
Generalitat de Catalunya, Departament d’Economia i Finances, Secretaria d’Economia, 2005.
78 Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana que
van signar el Govern de Catalunya, Foment del Treball, Pimec, Fepime, CCOO i UGT el febrer del 2005.
79 El Projecte de decret que regularà els centres integrats de FP assenyala que el concepte, les funcions i el nombre
reduït dels centres que l’Acord estratègic anomena integrals no es corresponen amb el concepte, les funcions i el nom-
bre més ampli dels centres integrats establerts al Reial decret 1558/2005, de 23 de desembre. En concret, el Projecte
de decret català defineix els centres previstos a l’Acord estratègic com aquells que, atenent a un objectiu estratègic, en
un territori determinat han de donar resposta a la necessitat d’oferta integrada, de qualitat i d’innovació de la FP de ma-
nera global i integrada a les necessitats de qualificació professional d’un sector o subsector d’activitat.

També cal assenyalar que els agents socials i econòmics no han participat en la determinació sectorial i territorial que
ha conduït a la selecció dels projectes d’integració de FP. 
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• Introducció d’elements de flexibilitat a la FP (matriculació per crèdits, formació a dis-
tància o semipresencial, etc.).
• Introducció a partir de l’any 2007-2008 de l’aprenentatge de l’anglès a tots els cicles
formatius de FP.
• Establiment d’una política de gratuïtat dels llibres de text i posada en marxa el 2005
d’un programa de beques i ajuts per facilitar la mobilitat des del lloc de residència o
des del lloc de treball al lloc de formació en els casos en què ho requereixi la nova
planificació de l’oferta pública de FP.
• Elaboració d’un pla per al desenvolupament de la formació als centres de treball.
Igualment, es pretén avançar en el desenvolupament del Catàleg de qualificacions
de Catalunya i del Catàleg integrat de formació professional.
• Acord per fer les gestions necessàries per tenir la competència plena de gestió de
la FPO i la FC que es du a terme a Catalunya.
• Reforçament dels vincles entre la FC i la negociació col·lectiva.
• Impuls al catàleg de qualificacions i de FP integrada de Catalunya.

D’acord amb les dades de seguiment de l’Acord,80 destaca la creació de quatre projectes
d’integració de FP81 el període 2005-2006: el projecte d’integració del sector de l’automò-
bil al Baix Llobregat (Centres d’Innovació i Formació Ocupacional [CIFO] de Sant Feliu de
Llobregat), el projecte d’integració del sector de la química al Tarragonès (CIFO de Tarragona),
el projecte d’integració Lacetània a Manresa (electricitat i electrònica, manteniment de ve-
hicles autopropulsats, fabricació mecànica, manteniment i serveis a la producció, informàti-
ca, edificació i obra civil), i el projecte d’integració de la Garrotxa a Olot (electricitat i electrò-
nica, fabricació mecànica, edificació i obra civil, tèxtil, confecció i pell, activitats agràries i sanitat).

Les mesures en FC en el marc del model de competitivitat sostenible i responsable res-
ten pendents. Es preveu desenvolupar aquestes mesures en el si del Consell de Relacions
Laborals, creat per la Llei 1/2007, de 5 de juny.82

4.2.2. EL II PLA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL A CATALUNYA (2007-2010)

El II Pla de la formació professional a Catalunya (2007-2010) té com a antecedent imme-
diat el I Pla general de formació professional, que va elaborar el CCFP, òrgan de partici-
pació i assessorament creat el 2000, del qual formen part la Generalitat de Catalunya,

80 <http://www.gencat.net/economia/acord/dades_seguiment.htm>.
81 Cal tenir en compte que els agents socials van acordar substituir el concepte centre integral per l’expressió projec-
te d’integració de FP en l’elaboració del II Pla general de formació professional. 
82 DOGC núm. 4902, de 12.06.2007.
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els agents econòmics i socials, l’Administració local i el Consell de Cambres de Catalu-
nya. El Pla que va elaborar el Consell es va elevar al Govern, el qual va incloure les
mesures que va considerar pertinents al Pla de govern.

Pel que fa a l’avaluació final del I Pla general de formació professional a Catalunya, es
poden destacar les accions següents per àmbits temàtics:

• Impuls i seguiment del disseny i la utilització d’un model únic de certificació i acre-
ditació de FP:

– Crear l’Institut Català de Qualificacions Professionals (gener de 2004).
– Concretar el document marc de referència per a l’elaboració del Catàleg de qua-
lificacions professionals.
– Avançar en el disseny del Catàleg modular de formació professional.
– Avançar en la determinació del procés d’acreditació de les competències.
– Constituir els primers grups de treball d’àmbit sectorial per validar els dos catàlegs.
– Avançar en el disseny de les qualificacions professionals (unes 60 fins ara).
Paral·lelament s’han elaborat estudis sobre les característiques i l’evolució de les
qualificacions.
– Avançar en el terreny metodològic per precisar els procediments per a la identi-
ficació i el reconeixement de les competències professionals.
– Avançar en el procés per a la identificació, avaluació i acreditació de les compe-
tències adquirides.
– Establir un pla pilot per a l’acreditació de les competències d’acord amb el sis-
tema de qualificacions.

• Desenvolupament dels projectes d’integració de FP:
– Crear quatre projectes d’integració de FP (tot i que només n’estaven previstos
dos per al 2005). Aquests centres giren entorn a l’IES-SEP Lacetània de Manresa
(electromecànica), l’IES-SEP La Garrotxa d’Olot (electromecànica), el CIFO Sant
Feliu de Sant Feliu de Llobregat (automoció) i el CIFO Tarragona (química).
– Avançar en el desenvolupament dels sistemes de transició escola-treball: millo-
rar el sistema de formació als centres de treball.

• Ampliació i flexibilització de la FP inicial:
– Augmentar el nombre de places.
– Flexibilitzar l’accés a diferents ofertes de FP (Decret 240/2005).
• Cal destacar la divulgació duta a terme per millorar la percepció social de la FP a
través de campanyes publicitàries com les desenvolupades pel Consell de la Formació
Professional de Terrassa i el Consell de la Formació Professional de Barcelona.
• Pel que fa al desenvolupament d’un model d’informació i orientació professional i de
l’observatori de l’oferta formativa de FP, s’han dut a terme diferents activitats, però que
encara s’han d’acabar de concretar més. Els mateixos agents socials que formen part
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del CCFP constaten que, a part de l’estudi elaborat sobre un model d’informació i orien-
tació professional, no tenen coneixement de cap altra actuació més.83

Recollint els avenços assolits en el I Pla de formació professional i amb la voluntat de supe-
rar els dèficits d’aquest Pla i de fer front als canvis econòmics, socials i del mercat de treball
que han tingut lloc els darrers anys, el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el
passat 27 de novembre de 2007 el II Pla general de formació professional elaborat pel CCFP.

El II Pla de formació professional incorpora les aportacions que s’han fet des d’altres ins-
titucions en l’àmbit de la FP (l’Acord estratègic, l’ECO 2007-2013 i el projecte comunita-
ri ECVET, entre d’altres) i té per missió «millorar la qualificació professional de les perso-
nes al llarg de la vida i la del capital humà de les empreses, donant una resposta global
i adaptada a les necessitats derivades de la competitivitat del teixit econòmic i de la co-
hesió social i territorial».84

A partir d’una diagnosi prèvia de la situació de la FP a Catalunya, el Pla estableix tres lí-
nies prioritàries, a les quals assigna una sèrie d’objectius que a la vegada es desglossen
en un conjunt d’accions clau. Com a novetat respecte del Pla anterior, el II Pla de forma-
ció professional identifica indicadors de resultat assignats a cada objectiu. La taula 3 re-
sumeix aquesta informació de manera esquemàtica.

D’altra banda, el Pla preveu dos instruments d’avaluació de les accions que es duran a
terme: l’elaboració d’un informe anual sobre l’avançament de l’execució de les accions
clau i dels indicadors dels objectius del Pla, i l’elaboració d’un informe final d’avaluació
que durà a terme el CCFP sobre l’execució del Pla, els resultats i els impactes que té.

4.2.3. PROGRAMA NACIONAL DE REFORMES D’ESPANYA

El Programa nacional de reformes (PNR) d’Espanya,85 presentat davant la Comissió
Europea l’octubre de 2005, és la referència fonamental pel que fa a les actuacions en ma-
tèria de política econòmica d’Espanya per al període 2005-2010. El PNR té dos grans ob-
jectius: convergir plenament en renda per càpita amb la UE l’any 2010 i assolir una taxa
d’ocupació del 66% el mateix any. Per aconseguir aquests objectius, el Govern articula

83 Fundació Paco Puerto-CEPROM. Proposta de model d’orientació professional pels treballadors i treballadores de
Catalunya. AC 2005 047. 
84 Document previ i provisional del II Pla de formació professional a <http://www.gencat.cat/educacio/jornadesFP/
pdf/IIPGFP.pdf>. 
85 Ministeri de Treball i Afers Socials (MTAS). Convergencia y Empleo. Programa Nacional de Reformes, 2005.
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la política econòmica entorn de set eixos fonamentals, que responen a les 24 directrius
integrades de la nova Estratègia de Lisboa.

El tercer eix està dedicat a augmentar i millorar el capital humà. Respecte a l’educació se-
cundària superior (batxillerat i cicles formatius de grau mitjà (CFGM)), el PNR diagnostica
dos problemes fonamentals: d’una banda, l’alt grau d’abandonament escolar prematur86 i,
de l’altra, la necessitat d’incrementar el nombre de titulats en batxillerat i CFGM. Es desta-
ca com a especialment preocupant el baix percentatge de joves que finalitza amb èxit la FP.

Respecte a l’educació superior (universitària i FP de grau superior), el Govern assenya-
la que s’ha de millorar el nombre i la qualitat de la formació dels titulats superiors en cièn-
cies, matemàtiques i tecnologia.

D’altra banda, el PNR qualifica la formació permanent com a element clau per a la millo-
ra del capital humà i destaca que Espanya es troba en aquesta matèria molt per sota de
la mitjana de la UE-25. En conseqüència, Espanya ha d’augmentar l’esforç en aquest as-
pecte, en particular en les matèries relacionades amb la societat de la informació.

Per corregir les debilitats descrites es presenten una sèrie d’objectius que s’han defi-
nit en el marc de l’Estratègia de Lisboa. A la taula 4 es recullen una sèrie d’indicadors,
que són els que s’han d’utilitzar per analitzar el grau d’assoliment dels objectius.

El PNR recull una sèrie de mesures per millorar la FP, l’objectiu de les quals és incenti-
var els joves perquè continuïn els seus estudis. Per aquest motiu, destaca l’impuls del
Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional. A més, es preveu actuar en
les línies següents:

• millorar la qualitat de la FP i la transferència de crèdits en el marc europeu per fa-
cilitar la mobilitat entre la FP i la resta del sistema educatiu;
• facilitar la mobilitat d’estudiants i professors;
• flexibilitzar l’accés i el trànsit de l’educació postobligatòria entre la FP, el batxillerat
i la universitat, i
• considerar les necessitats específiques d’aprenentatge dels professors.

Respecte a les mesures en matèria de FC, es planteja una reforma del model de forma-
ció que afavoreixi l’aprenentatge al llarg de la vida. El nou model té com a finalitat impul-
sar i difondre la formació entre empresaris i treballadors, afavorir l’accés de les pimes al

86 Definit com els joves que abandonen els estudis sense haver obtingut el títol corresponent a l’ESO.
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sistema, a més de donar resposta a la necessitat d’oferir formació als treballadors de
més edat i als treballadors de sectors en processos de reestructuració.

Amb aquesta finalitat, el PNR preveu dur a terme una sèrie d’actuacions:

• crear el subsistema de FP per a l’ocupació, un subsistema únic en l’àmbit laboral
que no diferenciarà entre la FPO i la FC;
• desenvolupar plans de formació d’empreses que cobreixin les necessitats de for-
mació dels treballadors;
• augmentar i millorar la qualitat de la FC de funcionaris de totes les administra-
cions, i
• desenvolupar sistemes d’acreditació de les competències professionals adquiri-
des, tant a través de processos formatius com de l’experiència laboral.

Es preveu igualment crear una xarxa de centres integrats de FP amb la finalitat de des-
envolupar la integració de les ofertes de FP. Aquesta oferta constarà al Catàleg nacio-
nal de qualificacions professionals i permetrà obtenir títols de FP i certificats de profes-
sionalitat.

L’informe anual de progrés 2006 del Programa nacional de reformes87 assenyala com a
fites assolides:

66

Taula 4. Indicadors sobre el capital humà

Unitats: en percentatges.

Indicador Situació Objectiu Objectiu
Educació secundària superior 2004 PNR 2008 PNR 2010

Abandonament escolar prematur1 30,4 20 15

Graduats en educació secundària superior (20-24 anys)2 62,5 74 80

Educació superior

Ingrés en l’educació terciària (universitària i FP

de grau superior)3
46 51 >53

Proporció de titulats superiors en ciències, 

matemàtiques i tecnologia
12 13 13,5

FC

Percentatge de població que rep formació permanent 5,2 10 12,5

Font: PNR d’Espanya.

1) Joves de 18 a 24 anys que han completat com a màxim la primera etapa de l’educació secundària i no

segueixen cap estudi o formació. L’objectiu europeu és assolir el 10% l’any 2010.

2) L’objectiu europeu és assolir el 85% l’any 2010.

3) La taxa neta d’entrada en els estudis superiors de tot tipus a l’OCDE és del 53% l’any 2003.



• La signatura de l’Acord de FP per a l’ocupació.88 L’Acord s’ha plasmat en l’apro-
vació del Reial decret 395/2007 –tal com s’ha explicat en analitzar el marc normatiu–,
i té com a objectiu, entre d’altres, afavorir la formació al llarg de la vida.
• Igualment, cal fer referència al Reial decret 1558/2005, de 23 de desembre, pel qual
es regulen els requisits bàsics dels centres integrats de FP. La norma preveu que
aquests centres imparteixin totes les ofertes formatives referides al Catàleg nacional
de qualificacions professionals que condueixin a l’obtenció de títols de FP i certificats
de professionalitat. Igualment, es preveu que els centres integrats disposin d’una ofer-
ta modular i flexible, que incorporin els serveis d’informació i orientació professional
i, si escau, l’avaluació de les competències adquirides a través d’aprenentatges no for-
mals i de l’experiència laboral.
• Per tal de desplegar el Reial decret anterior i acomplir l’Acord estratègic pel que fa
a l’oferta integrada, actualment està en fase de tramitació el Decret que regularà els
centres integrats de FP a Catalunya, que representarà un impuls a l’oferta formativa
per mòduls i al reconeixement de les competències professionals.

4.2.4. EL PLA GENERAL D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA 2007-2013

En compliment de la Llei del SOC i de la mesura 64 de l’Acord estratègic, el Govern de Cata-
lunya aprova l’Estratègia Catalana per a l’Ocupació (ECO) en un marc de consens amb els
agents socials. El Pla general d’ocupació de Catalunya (PGOC)89 2007-2013 ha de ser el
pla directiu de les polítiques d’ocupació.

El Pla estableix un conjunt de mesures per portar a terme en l’àmbit de la qualificació:

• Reforçar el procés de creació del Sistema integrat de qualificacions i formació pro-
fessional.
• Incrementar els recursos destinats a la FP.
• Impulsar la formació i el sistema de qualificacions que possibiliti l’acreditació de
l’experiència en sectors emergents (atenció a la dependència, llars infantils, medi am-
bient, noves tecnologies, etc.).
• Dissenyar formació lligada a sectors i territoris en reestructuració per processos de
tancament o deslocalització d’empreses.
• Potenciar la formació als centres de treball i en les pràctiques professionals.

87 Aquest programa ha estat elaborat per la Unitat Permanent de Lisboa, sota la coordinació de l’Oficina Econòmica
del president del Govern, i va ser aprovat pel Consell de Ministres el dia 13 d’octubre de 2006. 
88 Signat el 7 de febrer de 2006 pel Govern, CCOO, UGT, CEOE i CEPIME.
89 Aprovat pel Consell Executiu el 5 de setembre de 2006. 
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• Potenciar els programes de polítiques actives que combinen formació-treball, amb
especial atenció als joves.
• Programar la formació per a l’ocupació a partir de les necessitats ocupacionals de
les empreses.
• Establir un pla d’adquisició de coneixements bàsics per a les persones entre 20
i 34 anys amb baixos nivells de formació i qualificació.
• Millorar l’accés de les empreses a la FC i, en especial, de les pimes.

Resta pendent desenvolupar la segona part de la mesura 64 de l’Acord en referència al Pla
de desenvolupament de polítiques actives que ha de concretar el PGOC en aquesta matèria.

4.2.5. PACTE NACIONAL PER A L’EDUCACIÓ (2006-2009)

El Pacte nacional per a l’educació90 gairebé no fa referència a la FP, però és important
assenyalar-lo atès que tracta l’etapa prèvia dels estudiants que arriben a la FP i, per tant,
és el planter de la FP. En concret, estableix mesures per incrementar l’èxit en l’etapa obli-
gatòria i desenvolupar un servei d’orientació que afavoreixi l’arribada a la FP. Al llarg del
debat públic sobre el Pacte nacional per a l’educació i en el mateix procés de negociació
del seu contingut concret, l’increment de la despesa pública en educació i la redacció d’u-
na llei educativa pròpia de Catalunya han estat dues de les qüestions plantejades com a
molt necessàries per donar un impuls de qualitat i confiança al sistema educatiu de
Catalunya.

4.2.6. L’ACORD INTERPROFESSIONAL DE CATALUNYA (2005-2007)

El 17 de juny de 2005 els representants de Foment del Treball Nacional, de CCOO i de
la UGT van signar l’Acord interprofessional de Catalunya (AIC)91 (2005-2007), que con-
té un conjunt d’iniciatives i orientacions, la majoria de les quals estan dedicades a la ne-
gociació col·lectiva que els signants consideren necessàries per construir un nou model
de competitivitat de les empreses i de l’economia catalana. Destaca, en concret, la FC
i de qualitat com a element clau per assolir els objectius d’augment de la competitivitat
de l’economia catalana i de la cohesió social.

L’Acord preveu la creació de comissions de formació paritàries sectorials a Catalunya, que
han de ser el referent de les polítiques públiques pel que fa a la FC, en connexió amb el

90 Pacte nacional per a l’educació (2006-2009) signat el 20 de març del 2006 entre el Govern de Catalunya i 20 orga-
nitzacions del món de l’educació.
91 DOGC núm. 4466, de 09.09.2005.
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Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, l’ICQP, el CCFP i altres organismes
de la Generalitat amb competències en la matèria.

En concret, l’Acord defineix aquestes comissions com a òrgans paritaris de gestió, segui-
ment i control dels diferents plans sectorials de FC, de les accions complementàries es-
pecífiques i de les qualificacions.

Es preveu que les organitzacions signants de l’Acord siguin les que determinin el nom-
bre i l’àmbit funcional de les comissions, que estaran integrades pel mateix nombre de
representants titulars d’organitzacions sindicals i de representants titulars d’organitza-
cions empresarials, totes de naturalesa sectorial.

Inicialment s’acorda constituir les comissions de formació paritàries sectorials següents:
construcció; metall; tèxtil, calçat i pell; química; transports, comunicacions i mar; comerç;
turisme, hoteleria i joc; educació i formació; sanitat; serveis financers, administratius
i d’assegurança; serveis col·lectius i a les persones, i agroalimentària.

En aplicació de l’AIC, s’han constituït formalment a Catalunya les següents comissions
paritàries sectorials de FP: metall;92 educació i formació;93 construcció; sanitat; agroali-
mentària; comerç; hoteleria i joc; transport, i altres indústries i serveis.

Es preveu que la Comissió d’Aplicació i Seguiment de l’Acord faci un seguiment especí-
fic de les possibles modificacions o actualitzacions que es puguin produir a les comissions
de formació paritàries sectorials, tant en el nombre com en l’àmbit funcional, si escau, ate-
nent l’encaix amb el Catàleg de qualificacions professionals o qualsevol altra qüestió que
valorin les organitzacions signants.

4.2.7. INICIATIVES DEL GOVERN DE LA GENERALITAT EN AQUEST ÀMBIT

Document programàtic del govern d’Entesa Catalana de Progrés

En l’àmbit estrictament polític, cal assenyalar el document programàtic signat el 21 de no-
vembre de 2006 que recull un conjunt d’actuacions que fan referència a la FP:

92 Resolució TRI/1334/2006, de 10 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de consti-
tució de la Comissió Sectorial de Formació Professional del Metall de Catalunya, en desplegament del títol IV de l’AIC
per als anys 2005-2007 (DOGC núm. 4629, de 09.05.2006).
93 Resolució TRI/3549/2006, de 4 d’octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de consti-
tució de la Comissió de Formació Paritària Sectorial d’Educació i Formació de Catalunya (CFPS), en desplegament del
títol IV de l’AIC per als anys 2005-2007 (DOGC núm. 4758, de 10.11.2006).
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• Potenciar la FP i dissenyar un sistema d’orientació i transició al món laboral que as-
seguri a tot l’alumnat que tindrà una oportunitat d’ocupació quan deixi el sistema edu-
catiu.
• Culminar el procés d’integració dels tres subsistemes de FP i impulsar els projec-
tes d’integració de FP.
• Incrementar la col·laboració i la interrelació entre els departaments d’Educació i
Treball per a la planificació i gestió de la FPO a tots els consorcis territorials i altres
centres col·laboradors.
• Materialitzar definitivament el traspàs dels fons i les competències de FC a Catalunya.
• Crear un sistema per a la FP al llarg de tota la vida, útil a les persones i a les em-
preses. Augmentar la proporció de treballadors que cursen una formació per mante-
nir i millorar la seva qualificació. Per això cal millorar l’accés de les empreses als sis-
temes de FC i facilitar o promoure la utilització dels permisos individuals de formació
dels treballadors.

Tractament de la FP en el debat sobre l’orientació política general del Govern al
Parlament de Catalunya (setembre 2007)

En el darrer debat sobre l’orientació política general del Govern al Parlament de Catalunya
(els dies 26, 27 i 28 de setembre de 2007), la FP hi va ocupar un lloc destacat.

El president Montilla va anunciar que un dels objectius del Departament d’Educació és
augmentar el 50% el nombre d’alumnes que cursin estudis de FP i, a la vegada, impul-
sar el projecte FP.cat. Aquest és un projecte comú dels departaments d’Educació i de Treball
i té per objectiu desenvolupar un model de FP que promogui qualificacions professionals
intermèdies d’alta qualitat, que afavoreixi la inserció laboral dels alumnes i que respon-
gui a les necessitats de les empreses amb personal qualificat. D’altra banda, aquest pro-
jecte gira entorn de dos eixos fonamentals: la integració dels subsistemes de la FP i la
integració d’una xarxa de centres d’excel·lència formativa per promoure una marca úni-
ca de qualitat i titulacions (FP.cat).

D’altra banda, el debat va finalitzar amb l’adopció d’una resolució final,94 per la qual co-
sa el Parlament va instar el Govern a millorar l’accés del conjunt de la població a la FP
per mitjà d’una oferta millor, equilibrada territorialment, i d’una política específica d’ajuts.

94 Resolució 70/VIII del Parlament de Catalunya, sobre l’orientació política general del Govern (BOPC núm. 132,
d’1.10.2007).
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5. EVOLUCIÓ COMPARATIVA DE L’OCUPACIÓ I LA FOR-
MACIÓ PROFESSIONAL A CATALUNYA

5.1. EVOLUCIÓ DE L’ACTIVITAT I L’OCUPACIÓ PER NIVELL FORMATIU

La població activa de Catalunya va augmentar 625.30095 persones entre els anys 2000
i 2006 i va arribar a tenir 3.660.300 persones96 l’any 2006. Aquest increment representa
una taxa de creixement del 20,6%.

La població activa que té estudis de FP de grau mitjà97 representa el 10% del total
(365.500 persones) i la que té estudis de FP de grau superior98 representa el 10,7% del

95 S’ha de matisar aquest increment, atès que arrossega un biaix metodològic de l’EPA. A partir del 2001, el càlcul de
l’atur es va modificar en introduir el nou concepte d’atur establert per la UE. Per aquest motiu les dades no són total-
ment comparables al 2000. 
96 Pels motius ja comentats en la introducció de l’estudi, cal fer una lectura curosa de les conclusions de l’anàlisi del
mercat de treball que s’efectua en aquest capítol, atès que els bons resultats registrats en termes d’activitat i ocupació
durant el període 2000-2006, es veuen matisats per les darreres anàlisis, que sembla que confirmen un canvi de ten-
dència en el comportament de l’atur i un possible alentiment de l’economia.
97 Codis 33 i 34 de la Classificació catalana d’educació (CCED-2000).
98 Codi 51 de la CCED-2000.
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Taula 5. Població activa per nivell de formació assolit l’any 2000 i 2006 i el seu creixe-

ment entre el 2000 i el 2006. Catalunya

Unitats: en milers de persones i percentatges.

2000 2006 Creixement

Absolut % Absolut % Absolut %

Analfabets 16,1 0,5 21,2 0,6 5,1 31,7

Estudis primaris incomplets 128,8 4,2 92,8 2,5 -36,0 -28,0

Estudis primaris complets 545,2 18,0 497,3 13,6 -47,9 -8,8

Primera etapa de l’educació secundària 820,9 27,0 950,0 26,0 129,1 15,7

Segona etapa de l’educació secundària, 

llevat de FP 426,7 14,1 566,1 15,5 139,4 32,7

FP de grau mitjà 254,4 8,4 365,5 10,0 111,1 43,7

FP de grau superior 290,4 9,6 390,9 10,7 100,5 34,6

Estudis universitaris de primer cicle 

i equivalents 245,0 8,1 315,7 8,6 70,7 28,9

Educació superior de segon i tercer cicle 307,6 10,1 460,9 12,6 153,3 49,8

TOTAL 3.035,0 100,0 3.660,3 100,0 625,3 20,6

Font: Idescat, a partir de l’EPA de l’INE.



total (390.900 persones). Les dues franges de població activa vinculades als principals
estudis de FP han crescut molt per sobre de la mitjana (vegeu la taula 5 i el gràfic 3).

En relació amb la població ocupada, l’augment entre els anys 2000 i 2006 va ser de
653.000 persones i va arribar l’any 2006 a un total de 3.418.700 persones. L’increment
representa una taxa de creixement del 23,6%.
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Gràfic 3. Creixement de la població activa per nivell formatiu entre el 2000 i el 2006. Catalunya

Unitats: en percentatges.

Font: Idescat, a partir de l’EPA de l’INE.

Taula 6. Població ocupada per nivell de formació assolit l’any 2000 i 2006 i el seu crei-

xement entre el 2000 i el 2006. Catalunya

Unitats: en milers de persones i percentatges.

2000 2006 Creixement

Absolut % Absolut % Absolut %

Analfabets 13,2 0,5 17,6 0,5 4,4 33,3

Estudis primaris incomplets 113,5 4,1 83,3 2,4 -30,2 -26,6

Estudis primaris complets 495,0 17,9 457,2 13,4 -37,8 -7,6

Primera etapa de l’educació secundària 728,4 26,3 869,6 25,4 141,2 19,4

Segona etapa de l’educació secundària, 

llevat de FP 392,9 14,2 525,9 15,4 133,0 33,9

FP de grau mitjà 231,2 8,4 344,2 10,1 113,0 48,9

Educació superior de primer cicle 502,2 18,2 676,8 19,8 174,6 34,8

Educació superior de segon i tercer cicle 289,3 10,5 444,1 13,0 154,8 53,5

TOTAL 2.765,7 100,0 3.418,7 100,0 653,0 23,6

Font: Idescat, a partir de l’EPA de l’INE.



La població ocupada que té estudis de FP de grau mitjà és de 344.200 persones i repre-
senta el 10,1% del total, amb la qual cosa registra un augment del 48,9% entre el 2000 i el
2006. Malauradament, la població ocupada de FP de grau superior no està presentada de
manera separada, sinó que està inclosa en el nivell d’estudis d’educació superior de pri-
mer cicle.99 Aquest nivell d’estudis està format per 676.800 persones, representa el 19,8%
del total i la taxa de creixement és del 34,8% (vegeu la taula 6 i el gràfic A.1 a l’annex).

Com a conclusió, destaca el bon comportament de la població ocupada, que ha crescut
per sobre de la població activa. D’aquesta manera, s’ha reduït l’atur, i el creixement de la
població activa i ocupada amb educació en FP a taxes superiors a les del conjunt de
la població. Els pesos de la població activa i ocupada amb estudis de FP creixen 2,5 punts
percentuals entre els anys 2000 i 2006.

5.2. AJUSTOS I DESAJUSTOS DE L’OFERTA FORMATIVA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I L’OCUPACIÓ

Consideracions metodològiques

En un context com l’actual marcat per una deficiència de professionals tècnics en el mer-
cat de treball i per una voluntat d’impuls de la FP, la detecció de les necessitats formati-
ves que tenen les empreses i la seva transposició a l’oferta formativa esdevé una preo-
cupació cabdal dels agents responsables de la planificació de la FP, que han d’enfrontar-se
a la incertesa que comporta planificar una actuació que està condicionada per multitud
de variables. Aquesta incertesa impulsa la investigació social per cercar indicadors i dis-
positius que la redueixin. Actualment, disposem d’un bon nombre d’estudis i informes que
assenyalen propostes en aquesta línia.100 Com s’indica a l’informe del Grup de Recerca

99 El nivell d’estudis de l’educació superior de primer cicle inclou els codis 51-54 de la CCED-2000.
100 Entre els estudis i informes consultats sobre les eines per a la detecció de les necessitats formatives i la planifi-
cació de la FP, destaquem els següents: 

Planas, J. et al. Metodologia per a la detecció de necessitats de competències i de formació professional per a l’àrea
de Barcelona. GRET-ICE-UAB. Consell de la Formació Professional i Ocupacional de l’Ajuntament de Barcelona, 2001.

Homs, O.; Herrera, D. Estudi sobre les necessitats de formació a la comarca de la Garrotxa. Fundació CIREM, Ajuntament
d’Olot, 2005-2006.

Homs, O. (dir.); Herrera, D. Informe sobre les necessitats de formació professional a Terrassa: inicial, ocupacional i con-
tinuada. Fundació CIREM. Ajuntament de Terrassa, Consell de la FP de Terrassa, 2005-2006.

Autors diversos. Mapa de la professional de la RMB. La formació professional a la RMB en xifres. Actualització 2004.
Fundació CIREM, Barcelona, 2004.

Homs, O. (dir.); Caprile, M. i Potrony, J. Mapa de la formació professional a Catalunya. Fundació CIREM, SOC, Barcelona,
2006.
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en Educació i Treball (GRET) de l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB sobre de-
tecció de necessitats formatives, no és possible tenir un mètode suficientment empíric
i eficient per a la presa de decisions, atesa la manca de control de les variables i els con-
textos, les dinàmiques socials, la impossibilitat de preveure les estratègies dels subjec-
tes (estudiants, treballadors, empreses, etc.).

Qualsevol enfocament tecnocràtic que centra l’anàlisi en l’adequació de l’oferta formati-
va (quantificada a partir d’alumnes participants o titulats) i les demandes de qualificació
de les empreses (quantificada a partir de les variacions dels ocupats per ocupacions, les
variacions de l’ocupació segons l’activitat econòmica de les empreses o per la contrac-
tació laboral) arrossega una sèrie de limitacions metodològiques:

• No té en compte els comportaments reals de les persones que no prenen sempre
les seves decisions formatives a partir de les necessitats del mercat de treball.
• És un enfocament purament econòmic que pressuposa en excés que les empre-
ses i els diagnòstics econòmics són agents ben informats.
• No té en compte les estratègies alternatives a la formació de les empreses per so-
lucionar els problemes de la manca de persones qualificades (immigració qualifica-
da, reciclatge de treballadors, etc.).
• No té en compte les limitacions de les institucions educatives i formatives que mol-
tes vegades no són capaces, o és impossible, de donar una resposta ràpida, fet que
fa que, de vegades, quan arriba la solució a la manca de qualificacions sigui massa
tard, perquè ja s’ha solucionat mitjançant una altra via.
• Imperfecció de la informació quantitativa i qualitativa sobre la demanda de formació.

Tot tenint en consideració aquestes limitacions, aquest estudi ha partit de les diverses anà-
lisis dutes a terme per la Fundació CIREM101 sobre els ajustos i els desajustos en l’ofer-
ta de FP i s’ha complementat amb l’anàlisi comparativa de l’evolució de l’ocupació segons

Homs. O. (dir). Metodologia per a la detecció de necessitats de formació pels centres integrals del Bages i de la Garrotxa.
Fundació CIREM, Ajuntament de Manresa, 2005-2006.

Diéguez, L. et al. Anàlisi de la formació per aturats i aturades i la seva relació amb el sistema productiu 2005. CCOO
barcelonès, desembre de 2006. 
101 Homs, O. «La formació professional, un repte de futur», Dossier. Capital humà i competitivitat. Revista Nota d’eco-
nomia, 81, Barcelona, Departament d’Economia i Finances, Generalitat de Catalunya, 2005.

Fundació CIREM. Mapa de la formació professional de la RMB. La formació professional a la RMB en xifres. Actualització
2004. Barcelona, Fundació CIREM, 2004.

Fundació CIREM. Mapa de la formació professional de la RMB. La formació professional a la RMB en xifres. Fundació
CIREM, 2007.
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els sectors d’activitat econòmica de la CCAE-93 i de l’oferta de FP. L’observació de l’ocu-
pació segons l’activitat econòmica de l’empresa no ens informa de les ocupacions, que són
una variable relacionada més directament amb la formació (aquesta informació ja la tenim
en els estudis de la CIREM), però sí que ens permet observar si l’evolució dels sectors eco-
nòmics en el seu conjunt és positiva en termes d’ocupació o no i si aquesta coincideix
amb l’evolució de l’oferta formativa o no. Aquest estudi identificarà situacions d’ajust o de
desajust entre la FP inicial (o FPR) i la FPO i l’ocupació, entre els anys 2000 i 2006. La FC
no podrà rebre aquest tractament, perquè la informació de la qual disposem no ho permet.

Aquesta aproximació a l’evolució comparativa de l’ocupació segons els sectors d’activi-
tat econòmica i de la FP parteix de la dificultat metodològica, expressada en altres estu-
dis i informes, que comporta comparar diferents sistemes de classificació: ocupació i for-
mació i els dels tres subsistemes de la FP. Per exemple, el sistema de FPR s’estructura
en 22 famílies professionals, el de FPO, en 28 famílies professionals el 2005 (durant els
darrers anys no han estat sempre les mateixes) i el de FC, més lligada a la negociació
col·lectiva, s’estructura en àmbits de referència relacionats amb les paritàries sectorials
de formació. L’Institut Nacional de les Qualificacions (INCUAL) o l’Institut Català de les
Qualificacions Professionals (ICQP) s’estructura en 26 famílies professionals i ja s’ha es-
tablert que el referent per al Catàleg de qualificacions professionals per a la FC i la FPO
és de 26 famílies professionals.

Tot i aquestes dificultats, s’ha optat per observar l’ajust entre l’oferta formativa i el mercat
de treball a partir de la relació entre les variacions en el nombre de titulats de FPR (o del
nombre d’alumnes de FPO) per famílies professionals durant el període de temps analitzat
i l’evolució dels sectors econòmics equivalents a les famílies professionals en termes d’o-
cupació. El tractament homogeni de les dades d’ocupació i formació segons les famílies pro-
fessionals ha comportat una sèrie de decisions tècniques que s’han de tenir en compte en
la lectura de l’estudi i que només permetran analitzar aproximacions i tendències.

La població ocupada segons el sector d’activitat econòmica s’ha agrupat per famílies pro-
fessionals. Davant el fet que hi ha famílies professionals que són transversals a diverses
activitats econòmiques, com ara administració i gestió o informàtica, es va optar per ad-
judicar-les a unes activitats econòmiques determinades segons criteris d’afinitat entre el
resultat final de l’activitat econòmica i el contingut formatiu de la família professional. Per
exemple, administració i gestió s’ha relacionat amb les activitats econòmiques de media-
ció financera, assegurances, activitats immobiliàries, lloguer de maquinària, activitats ju-
rídiques i de comptabilitat, selecció i col·locació de personal i Administració pública. D’altra
banda, la família professional d’informàtica s’ha adjudicat a les activitats de consulta
d’equips informàtics, consulta d’aplicacions informàtiques i processament de dades. Un
cop preses aquestes decisions, l’Idescat ens va facilitar l’ocupació de Catalunya segons
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la CCAE a 3 dígits i, com que hi havia algunes activitats amb problemes de mostra sufi-
cient, es van haver d’agregar en un mateix grup ocupats d’activitats econòmiques que for-
men part de més d’una família professional (vegeu la taula A.1 de correspondències de
l’annex i les notes a peu de pàgina).

Hem d’advertir que la família professional de manteniment i serveis a la producció per la
seva transversalitat no està ben mesurada a través dels sectors econòmics de la CCAE
que hem fet correspondre. En concret, està infravalorada en termes d’ocupació, perquè
moltes de les activitats de manteniment que figuren en els cicles formatius d’aquesta fa-
mília estan captades a través de l’ocupació de sectors econòmics que estan ubicats en
altres famílies professionals (electricitat i electrònica; comerç i màrqueting, i fabricació me-
cànica).102

En conclusió, tant el nombre de persones ocupades com el d’estudiants de FPR i FPO
es presenten classificats segons les famílies professionals. Un cop efectuades les agre-
gacions necessàries per tenir mostra suficient d’ocupats per sectors d’activitat de l’EPA,
les famílies professionals de l’estudi són 21, atès que s’han agrupat segons s’indica a la
taula 7.

Les correspondències entre les famílies professionals de l’estudi i les especialitats forma-
tives de la FPO es recullen a les taules A.2 i A.3 de l’annex.

5.3. EVOLUCIÓ DE L’OCUPACIÓ SEGONS LES FAMÍLIES PROFESSIONALS

L’anàlisi de la població ocupada per famílies professionals mostra un seguit de famílies
que destaquen per l’elevada participació en l’ocupació: comerç i màrqueting; edificació

102 L’ocupació relacionada amb la formació de tècnic en instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària i con-
ducció està inclosa en la família d’electricitat i electrònica. L’ocupació relacionada amb el tècnic en manteniment ferro-
viari està inclosa en la família de comerç i màrqueting. L’ocupació relacionada amb la formació de tècnic superior en
manteniment d’equipaments industrials està inclosa en la família de fabricació mecànica. 

De tota manera, entenem que el problema principal en el còmput de l’ocupació d’aquesta família és la manca de l’ocu-
pació de lampisteria, atès que per qüestions metodològiques s’hi ha hagut de situar a la família d’electricitat i electròni-
ca. El fet és que l’ocupació de què disposem és la del total de les activitats d’instal·lacions d’edificis i obres (epígraf 453
de la CCAE-93), que inclou tant les activitats de lampisteria com les activitats d’instal·lacions elèctriques, l’ocupació de
les quals no podem diferenciar. La família de manteniment i serveis a la producció està ben acotada pel que fa a la for-
mació, però mal mesurada des del punt de vista de l’ocupació. Els resultats de l’anàlisi de l’ajust de la formació amb l’ocu-
pació d’aquesta família no donen fe de la realitat (es tractarà més endavant). Addicionalment, per reciprocitat, si l’ocupa-
ció de manteniment i serveis a la producció està infravalorada, aleshores l’ocupació de les famílies d’electricitat i electrònica,
comerç i màrqueting, i fabricació mecànica està sobrevalorada. Sortosament, en aquests darrers casos, l’impacte de la
sobrevaloració de l’ocupació sobre els resultats de l’anàlisi no altera les conclusions principals.
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i obra civil; fabricació mecànica; serveis socioculturals i activitats físiques i esportives, i
administració i gestió. També destaquen per l’elevat creixement els sectors següents: in-
formàtica; electricitat i electrònica; imatge personal; serveis socioculturals i activitats fí-
siques i esportives; seguretat i medi ambient; edificació i obra civil, i manteniment i ser-
veis a la producció i sanitat, totes amb creixements superiors al total de la població
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Taula 7. Correspondències entre les famílies professionals de l’estudi i les dels cicles

formatius i de la FP2

Famílies professionals
Estudi Cicles formatius FP2

1 Arts gràfiques Arts gràfiques Arts gràfiques

2 Comerç i màrqueting Comerç i màrqueting -

3 Comunicació, imatge i so Comunicació, imatge i so Imatge i so

4 Edificació i obra civil Edificació i obra civil Construcció i obres

Vidre i ceràmica Delineació

5 Electricitat i electrònica Electricitat i electrònica Electricitat i electrònica

6 Fabricació mecànica Fabricació mecànica Metall

Mineria

7 Hoteleria i turisme Hoteleria i turisme Hoteleria i turisme

8 Manteniment de vehicles Manteniment de vehicles 

autopropulsats autopropulsats Automoció

9 Manteniment i serveis a la producció Manteniment i serveis 

a la producció -

10 Química Química Química

11 Sanitat Sanitat Sanitària

12 Informàtica Informàtica -

13 Activitats agràries i maritimopesqueres Activitats agràries Agrària

Activitats Maritimopesquera

maritimopesqueres

14 Administració i gestió Administració Administrativa

15 Fusta, moble i suro Fusta i moble Fusta

16 Imatge personal Imatge personal Perruqueria i estètica

17 Indústries alimentàries Indústries alimentàries -

18 Tèxtil, confecció i pell Tèxtil, confecció i pell Tèxtil

Moda i confecció

Pell

19 Serveis socioculturals i activitats Serveis socioculturals

físiques i esportives Activitats físiques 

i esportives Llar

20 Seguretat i medi ambient - -

21 Altres - -

Font: elaboració pròpia.



ocupada (23,6%). Les famílies professionals que tenen les taxes de creixement més
baixes són: arts gràfiques; manteniment de vehicles autopropulsats; tèxtil; confecció i pell,
i fusta, moble i suro. Aquestes tres últimes famílies professionals redueixen el nombre
d’ocupats.

A continuació utilitzarem de forma intensiva les taxes de creixement de la població ocu-
pada per famílies professionals per fer l’anàlisi dels desajustos entre l’evolució de l’ocupa-
ció i l’evolució de l’oferta formativa de FP.
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Taula 8. Població ocupada per famílies professionals l’any 2000 i 2006 i el seu creixe-

ment entre el 2000 i el 2006. Catalunya

Unitats: en milers de persones i percentatges.

2000 2006 Creixement

Absolut % Absolut % Absolut %

Arts gràfiques 63,4 2,3 66,6 1,9 3,2 5,0

Comerç i màrqueting 516,3 18,7 608,3 17,8 92,0 17,8

Comunicació, imatge i so 27,1 1,0 32,7 1,0 5,6 20,7

Edificació i obra civil 271,3 9,8 403,3 11,8 132,0 48,7

Electricitat i electrònica 82,6 3,0 128,3 3,8 45,7 55,3

Fabricació mecànica 286,7 10,4 306,4 9,0 19,7 6,9

Hoteleria i turisme 176,1 6,4 232,7 6,8 56,6 32,1

Manteniment de vehicles 

autopropulsats 35,9 1,3 34,2 1,0 -1,7 -4,7

Manteniment i serveis a la producció 19,7 0,7 24,5 0,7 4,8 24,4

Química 103,3 3,7 111,3 3,3 8,0 7,7

Sanitat 125,9 4,6 168,5 4,9 42,6 33,8

Informàtica 24,4 0,9 37,9 1,1 13,5 55,3

Activitats agràries i maritimopesqueres 72,7 2,6 87,3 2,6 14,6 20,1

Administració i gestió 252,7 9,1 307,5 9,0 54,8 21,7

Fusta, moble i suro 48,5 1,8 40,3 1,2 -8,2 -16,9

Imatge personal 35,9 1,3 52,1 1,5 16,2 45,1

Indústries alimentàries 84,4 3,1 102,8 3,0 18,4 21,8

Tèxtil, confecció i pell 113,9 4,1 82,2 2,4 -31,7 -27,8

Serveis socioculturals i activitats 

físiques i esportives 277,3 10,0 398,8 11,7 121,5 43,8

Seguretat i medi ambient 112,6 4,1 147,6 4,3 35,0 31,1

Altres 35,1 1,3 45,5 1,3 10,4 29,6

TOTAL 2.765,8 100,0 3.418,8 100,0 653,0 23,6

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (Idescat).



5.4. AJUSTOS I DESAJUSTOS DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL/REGLADA

Les dades que es tracten en aquest apartat corresponen a les persones titulades en FP els
cursos 2000-2001 i 2005-2006.103 El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
va publicar aquestes dades a Internet. Es disposa del nombre de persones titulades en FP
en diverses variables, com són les famílies professionals, el sexe i la província.

El nombre de persones titulades en FP el curs 2000-2001 va ser de 27.980, mentre que el
curs 2005-2006 aquest nombre va disminuir fins a les 22.574 persones. Per tant, a Catalunya
es van titular 5.406 persones menys en FP en aquests cursos. Aquesta disminució del
nombre de persones titulades entre els cursos analitzats és del 19,3% (vegeu la taula 9).

Segons el tipus d’ensenyament, s’observa que la desaparició de la FP2 del mapa d’es-
tudis no s’ha compensat per l’increment del nombre de titulats dels CFGM i dels CFGS.

103 No s’han tingut en compte els ensenyaments de règim especial (idiomes, arts plàstiques i disseny, conservació i
restauració de béns culturals, estudis superiors de disseny, música, dansa, art dramàtic i esports). A la taula A.4 de
l’annex es poden consultar les persones titulades d’aquest règim especial. Tampoc no es consideren els alumnes dels
plans de garantia social (PGS), que van ser 5.175 el curs 2005-2006.
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Taula 9. Persones titulades en FP segons el tipus d’ensenyament i província. Cursos 2000-

2001 i 2005-2006. Catalunya

Unitats: en nombre de persones i variació en percentatges.

Barcelona 
2005-2006 Catalunya Barcelona ciutat Girona Lleida Tarragona
TOTAL 22.574 17.166 7.576 1.430 1.405 2.573
FP2 0 0 0 0 0 0
CFGS 12.361 9.772 5.022 653 687 1.249
CFGM 10.213 7.394 2.554 777 718 1.324

Barcelona 
2000-2001 Catalunya Barcelona ciutat Girona Lleida Tarragona
TOTAL 27.980 21.097 9.915 1.636 1.915 3.332
FP2 12.053 8.920 4.682 730 959 1.444
CFGS 7.780 6.325 3.410 293 387 775
CFGM 8.147 5.852 1.823 613 569 1.113
Variació Barcelona
2000-2005 Catalunya Barcelona ciutat Girona Lleida Tarragona
TOTAL -19,3 -18,6 -23,6 -12,6 -26,6 -22,8
FP2 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0
CFGS 58,9 54,5 47,3 122,9 77,5 61,2
CFGM 25,4 26,3 40,1 26,8 26,2 19,0

Font: Departament d’Educació.



Per demarcacions territorials, s’observa que la reducció del nombre de persones titula-
des en FP a Lleida, Tarragona i Barcelona ciutat va ser superior a la reducció mitjana de
Catalunya. Girona i Barcelona província també van reduir el nombre de persones titula-
des, però amb unes taxes inferiors a la mitjana de Catalunya, de manera que les reduc-
cions van ser menys intenses.

Per famílies professionals i pel conjunt de Catalunya el curs 2005-2006, van destacar
aquests resultats, procedents de la taula 10:

Les famílies professionals que van tenir més pes sobre el total de les persones titulades
van ser: administració i gestió (19,6%); sanitat (13,3%), i serveis socioculturals i activi-
tats físiques i esportives (11,1%).

Les famílies professionals que van tenir la taxa de creixement més elevada respecte del
curs 2000-2001 van ser: imatge personal (122,2%); informàtica (94,0%), i manteniment
i serveis a la producció (85,8%).

Les famílies que van tenir la taxa de creixement més baixa respecte del curs 2000-2001
van ser: tèxtil, confecció i pell (-66,7%); edificació i obra civil (-55,1%); administració i
gestió (-50,1%), i electricitat i electrònica (-41,1%).

Les dades detallades d’aquest apartat corresponent a la FPR es presenten en les taules
A.5 i A.6 de l’annex i fan referència al nombre de persones titulades en CFGM i CFGS
en FP per demarcacions territorials, per sexe i per famílies professionals els cursos 2000-
2001 i 2005-2006.

El 2006, la distribució de persones titulades segons la demarcació territorial és conseqüent
amb el pes demogràfic de cada província: 6,2% a Lleida; 6,3% a Girona; 11,3% a Tarragona,
i 76,0% a Barcelona. Les variacions entre els cursos 2000-2001 i 2005-2006 mostren que
Barcelona ha guanyat pes en la distribució territorial del nombre de titulats (0,6 punts per-
centuals), mentre que Barcelona ciutat n’ha perdut (1,9) (vegeu la taula A.7 de l’annex).

La família professional que va tenir més titulats a totes les demarcacions, excepte a
Barcelona ciutat, va ser administració i gestió. A Barcelona ciutat, la família professional
amb més persones titulades va ser sanitat (vegeu la taula A.8 de l’annex).

D’altra banda, les famílies que més van augmentar el seu pes respecte del curs 2000-
2001 van ser serveis socioculturals i activitats físiques i esportives al conjunt de Catalunya,
Barcelona i Barcelona ciutat; informàtica, a Girona; sanitat, a Lleida, i comerç i màrque-
ting, a Tarragona (vegeu la taula A.9 de l’annex).
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Pel que fa a la distribució territorial de les famílies professionals, el 2006 algunes famí-
lies professionals es van concentrar de manera significativa en una demarcació territo-
rial. Això pot explicar-se perquè respon a una especialització sectorial del territori o per-
què són especialitats formatives que tenen només un centre, com és el cas de l’Escola
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Taula 10. Titulats en FP per famílies professionals i el seu creixement. Cursos 2000-

2001 i 2005-2006. Catalunya

Unitats: en nombre de persones i percentatges.

2000-2001 2005-2006 Creixement

Absolut % Absolut % Absolut %

Arts gràfiques1 281 1,0 248 1,1 -33 -11,7

Comerç i màrqueting2 1.433 5,1 1.544 6,8 111 7,7

Comunicació, imatge i so 355 1,3 616 2,7 261 73,5

Edificació i obra civil3 945 3,4 424 1,9 -521 -55,1

Electricitat i electrònica 3.902 13,9 2.299 10,2 -1.603 -41,1

Fabricació mecànica 1.059 3,8 858 3,8 -201 -19,0

Hoteleria i turisme 944 3,4 1.068 4,7 124 13,1

Manteniment de vehicles autopropulsats 1.441 5,2 1.215 5,4 -226 -15,7

Manteniment i serveis a la producció 353 1,3 656 2,9 303 85,8

Química 806 2,9 602 2,7 -204 -25,3

Sanitat 3.540 12,7 3.001 13,3 -539 -15,2

Informàtica 748 2,7 1.451 6,4 703 94,0

Activitats agràries i maritimopesqueres 598 2,1 404 1,8 -194 -32,4

Administració i gestió 8.866 31,7 4.426 19,6 -4.440 -50,1

Fusta, moble i suro 135 0,5 124 0,5 -11 -8,1

Imatge personal 459 1,6 1.020 4,5 561 122,2

Indústries alimentàries 97 0,3 89 0,4 -8 -8,2

Tèxtil, confecció i pell 93 0,3 31 0,1 -62 -66,7

Serveis socioculturals i activitats físiques 

i esportives
1.925 6,9 2.498 11,1 573 29,8

TOTAL 27.980 100,0 22.574 100,0 -5.406 -19,3

Font: Departament d’Educació.

1) La inclusió de les persones graduades en il·lustració i autoedició del règim especial d’arts plàstiques

i disseny van canviar el signe de creixement d’aquesta família professional del -11,7% al 5,7%. Aquestes

passen de 106 a 161 entre els cursos 2000-2001 i 2005-2006.

2) La inclusió de les persones graduades en gràfica publicitària del règim especial d’arts plàstiques i dis-

seny va augmentar el creixement d’aquesta família del 7,7% al 12,8%. Aquestes passen de 166 a 259 en-

tre els cursos 2000-2001 i 2005-2006.

3) La inclusió de les persones graduades en art final de disseny gràfic i disseny industrial del règim espe-

cial d’arts plàstiques i disseny va disminuir el creixement d’aquesta família del -55,1% al -58,1%. Aquestes

passen de 72 a 99 entre els cursos 2000-2001 i 2005-2006.



de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya, situada a l’Ametlla de Mar. El 95% dels
titulats en comunicació, imatge i so es van concentrar a Barcelona i Barcelona ciutat; el
54,8% dels titulats en tèxtil, confecció i pell, a Girona, i el 40,6% i el 25,0% d’activitats agrà-
ries i maritimopesqueres a Tarragona i Lleida, respectivament (vegeu la taula A.10 de
l’annex).

Pel que fa a la distribució dels titulats segons el sexe, s’observa que el curs 2005-2006
les famílies professionals que van tenir més dones titulades van ser administració i ges-
tió i sanitat al conjunt de Catalunya, Barcelona, Barcelona ciutat, Lleida i Tarragona. A Girona,
les famílies professionals amb més dones van ser administració i gestió i serveis socio-
culturals (vegeu la taula A.11 de l’annex).

Les famílies professionals amb l’augment més alt del pes de les dones respecte del
total van ser imatge personal al conjunt de Catalunya, Barcelona i Barcelona ciutat; ad-
ministració i gestió, a Girona; sanitat, a Lleida, i comerç i màrqueting, a Tarragona. Les
dones van reduir considerablement la seva participació a administració i gestió a to-
tes les demarcacions, excepte a Girona, que ha estat sanitat (vegeu la taula A.12 de
l’annex).

Per demarcacions territorials, Barcelona va tenir més dones, amb el 76,7% del total; des-
prés Tarragona, amb l’11,2%; Girona, amb el 6,2%, i Lleida, amb el 5,9% (vegeu la tau-
la A.13 de l’annex).

Entre els cursos 2000-2001 i 2005-2006, el territori que més va augmentar la partici-
pació de dones respecte del total va ser Barcelona ciutat, amb 2,1 punts percentuals i
el que més va disminuir va ser Tarragona, amb -1,2 punts percentuals (vegeu la taula
A.14 de l’annex). Respecte de les famílies que més van augmentar el nombre de do-
nes titulades en un territori van ser fusta, moble i suro a Barcelona, Barcelona ciutat i
Tarragona; tèxtil, confecció i pell, a Girona, i activitats agràries i maritimopesqueres a
Lleida.

A Catalunya, les dones van representar el 51,8% del total de persones titulades el curs
2005-2006. L’única demarcació que té una participació de dones superior va ser Barcelona.
Per a totes les demarcacions, la família professional d’imatge personal va ser la que va
tenir una proporció de dones més elevada i va representar el 97,82% per al conjunt de
Catalunya (vegeu la taula A.15 de l’annex).

El pes de les dones respecte del total de persones titulades va augmentar 0,8 punts per-
centuals entre els cursos 2000-2001 i 2005-2006. Només Lleida i Tarragona van reduir
el pes de les dones. Les famílies que més van augmentar la participació femenina van
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ser tèxtil, confecció i pell a Catalunya i Barcelona; sanitat a Barcelona ciutat; hoteleria i
turisme, a Girona; indústries alimentàries, a Lleida, i química a Tarragona (vegeu la tau-
la A.16 de l’annex).

5.4.1. AJUST DE LA POBLACIÓ OCUPADA I DE LES PERSONES TITULADES EN FORMACIÓ PROFESSIONAL

PER FAMÍLIES PROFESSIONALS

L’objectiu d’aquest subapartat és analitzar si l’evolució del nombre de persones titulades
en FP per famílies professionals entre els cursos 2000-2001 i 2005-2006 segueix i s’ajus-
ta a l’evolució de la població ocupada per famílies professionals entre els anys 2000 i 2006.
Per això, s’ha estudiat el creixement per famílies professionals dels ocupats i de les per-
sones titulades en FP entre els anys objecte d’estudi. L’ajust entre ambdues variables es
produeix quan el creixement té el mateix signe (positiu o negatiu), independentment de
la intensitat. En cas contrari, l’estudi recomana augments de les persones titulades si la
població ocupada ha augmentat i les persones titulades han disminuït en el període ana-
litzat, o recomana disminucions si la població ocupada ha disminuït i les persones titula-
des han augmentat. Els resultats d’aquest estudi es presenten al gràfic 4 i es resumei-
xen en aquests punts:

• Hi ha un desajust global, ja que la població ocupada total ha augmentat, mentre que
el nombre total de persones titulades ha disminuït.
• Hi ha 10 famílies professionals en què s’ajusta l’evolució de l’ocupació i de les titu-
lacions: comerç i màrqueting; comunicació, imatge i so; hoteleria i turisme; manteni-
ment de vehicles autopropulsats; manteniment i serveis a la producció; informàtica;
fusta, moble i suro; imatge personal; tèxtil, confecció i pell, i serveis socioculturals i
activitats físiques i esportives. Ara bé, cal complementar aquestes dades amb les in-
formacions sectorials consultades i cal assenyalar que les famílies de comerç i màr-
queting; hoteleria i turisme, i manteniment i serveis a la producció tenen un dèficit de
titulats, sobretot en el cas d’aquesta darrera família professional. En aquesta anàlisi,
també es constata aquest fet en els casos de comerç i màrqueting, i hoteleria i turis-
me, atès que la taxa de creixement de les persones titulades és inferior a la taxa de
creixement de l’ocupació. En canvi, en la família de manteniment i serveis a la pro-
ducció, on també se sap que hi ha una manca de titulats, aquest estudi no capta la
mancança de formació. Una explicació és, com ja hem comentat, que l’ocupació d’a-
quest sector està infravalorada per qüestions metodològiques. Pel que fa als serveis
socioculturals, cal assenyalar que les persones titulades creixen a un ritme inferior que
l’ocupació i que, com se sap per les informacions sectorials, el desplegament de la
Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de de-
pendència, comportarà un increment important de l’ocupació en aquest sector a
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Catalunya, que es preveu que oscil·larà entre 33.900 i 42.000 persones durant el pe-
ríode 2005-2010.104

• També hi ha nou famílies professionals en què es recomana augmentar el nombre
de persones titulades: arts gràfiques;105 edificació i obra civil; electricitat i electròni-
ca; fabricació mecànica; química; sanitat; activitats agràries i maritimopesqueres; ad-
ministració i gestió, i indústries alimentàries.

Per matisar aquest resultat s’ha contrastat l’evolució de la taxa de creixement de la po-
blació ocupada amb la variació del pes del nombre de titulats de cada família professio-
nal respecte del total. En aquest cas, l’ajust entre ambdues variables es produeix quan
el creixement de la població ocupada i la variació del pes del nombre de titulats van en
la mateixa direcció. El desajust es produeix en cas contrari. Aquesta segona anàlisi dó-
na 12 famílies professionals en ajust i 7 en desajust. Amb la nova anàlisi hi ha quatre fa-
mílies professionals que passen de desajust a ajust,106 però també n’hi ha dues que pas-
sen d’ajust a desajust.107 Al gràfic 5 es presenta aquesta segona anàlisi.

A continuació, s’identifiquen els casos d’ajust o desajust que es repeteixen en les dues
maneres d’abordar la qüestió. D’aquesta manera, els resultats que ara es presenten do-
nen més confiança que si s’utilitza un sol mètode d’anàlisi:

• Hi ha vuit famílies professionals en què s’ajusta l’evolució de l’ocupació i de les titula-
cions en les dues anàlisis: comerç i màrqueting; comunicació, imatge i so; hoteleria i tu-
risme; manteniment i serveis a la producció; informàtica; imatge personal; tèxtil, confec-
ció i pell, i serveis socioculturals i activitats físiques i esportives. Hauríem de repetir aquí
les consideracions exposades més amunt sobre el dèficit de titulats de les famílies de
comerç i màrqueting; hoteleria i turisme i manteniment, i serveis a la producció.108 També
cal recordar aquí les observacions fetes anteriorment sobre els serveis socioculturals.
• Hi ha cinc famílies professionals en què es recomana augmentar el nombre de per-
sones titulades en les dues anàlisis: edificació i obra civil; electricitat i electrònica; quí-
mica; activitats agràries i maritimopesqueres, i administració i gestió.

104 Autors diversos. Serveis de suport a l’autonomia de les persones i a la seva mobilitat. Barcelona: CTESC, 2007.
105 Si incloguéssim les persones graduades en il·lustració i autoedició del règim especial d’arts plàstiques i disseny
en les titulacions d’aquesta família professional, s’ajustaria l’evolució de l’ocupació amb la de les titulacions.
106 Arts gràfiques; fabricació mecànica; sanitat, i indústries alimentàries.
107 Manteniment de vehicles autopropulsats, i fusta, moble i suro.
108 En aquest grup hauríem de comptar la família d’arts gràfiques, si haguéssim inclòs en l’anàlisi les persones gra-
duades en il·lustració i autoedició del règim especial d’arts plàstiques i disseny. El valor de creixement de la distribu-
ció de les persones titulades entre el 2000 i el 2006 canviaria de 0,1 a 0,4 al gràfic 5.
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Titulats Ocupats

23,6

29,6

31,1

43,8

21,8

45,1

21,7

20,1

55,3

33,8

7,7

24,4

32,1

6,9

55,3

48,7

20,7

17,8

5,0

29,8

122,2

94,0

85,8

13,1

73,5

7,7

TOTAL

Altres

Seguretat i medi ambient

Tèxtil, confecció i pell

Indústries alimentàries

Imatge personal

Fusta, moble i suro

Administració i gestió

Informàtica

Sanitat

Química

Hoteleria i turisme

Fabricació mecànica

Electricitat i electrònica

Activitats físiques i esportives
i serveis socioculturals

Activitats agràries
i maritimopesqueres

Manteniment i serveis a la producció i
energia i aigua i indústries extractives

Manteniment de vehicles
autopropulsats

Edificació i obra civil,
vidre i ceràmica

Comunicació, imatge i so

Comerç i màrqueting

Arts gràfiques

-27,8

-16,9

-4,7

-19,3

-66,7

-8,2

-8,1

-50,1

-32,4

-15,2

-25,3

-15,7

-19,0

-41,1

-55,1

-11,7

Gràfic 4. Creixement per famílies professionals dels titulats i dels ocupats entre el 2000

i el 2006. Catalunya

Unitats: en percentatges.

Font: Departament d’Educació.
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Titulats Ocupats
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45,1

48,7

55,3

55,3

-27,8

-16,9

-4,7

-0,2

-12,1

-0,3

-0,2

-3,8

-1,5

5,0

1,7

0,1

23,6

29,6

31,1

21,8

21,7

20,1

33,8

24,4

32,1

6,9

17,8

0,0

0,0

2,9

0,1

3,8

0,6

1,6

0,2

1,4

0,0

1,5

7,7

20,7

4,2

TOTAL

Altres

Seguretat i medi ambient

Tèxtil, confecció i pell

Indústries alimentàries

Imatge personal

Fusta, moble i suro

Administració i gestió

Informàtica

Sanitat

Química

Hoteleria i turisme

Fabricació mecànica

Electricitat i electrònica

Activitats físiques i esportives
i serveis socioculturals

Activitats agràries
i maritimopesqueres

Manteniment i serveis a la producció i
energia i aigua i indústries extractives

Manteniment de vehicles
autopropulsats

Edificació i obra civil,
vidre i ceràmica

Comunicació, imatge i so

Comerç i màrqueting

Arts gràfiques

Gràfic 5. Creixement per famílies professionals dels ocupats i de la distribució dels

titulats entre el 2000 i el 2006. Catalunya

Unitats: en percentatges.

Font: Departament d’Educació.



Finalment, comentarem les semblances i les diferències principals entre els resultats
d’aquest estudi i els que s’obtenen a partir de comparar l’evolució de la FP inicial amb la
de les ocupacions,109 és a dir, a partir d’observar l’evolució dels ocupats de l’EPA segons
l’ocupació que desenvolupen, no pel sector d’activitat de l’empresa on treballen:

• Hi ha una coincidència plena de resultats amb les famílies professionals d’adminis-
tració i gestió i edificació i obra civil, perquè els dos estudis proposen un augment del
nombre d’alumnes i de titulats.
• Aquest estudi proposa un augment del nombre de titulats d’electricitat i electròni-
ca, mentre que a l’anàlisi de les ocupacions no es detecta aquesta necessitat. Sembla,
però, que la informació sectorial disponible confirma el dèficit de titulats en aquesta
família professional.110

• D’altra banda, l’anàlisi per ocupacions recomana una reducció del nombre d’alum-
nes de les famílies professionals d’informàtica, manteniment i serveis a la producció
i imatge personal. Identifica, per tant, una sobredimensió dels alumnes d’aquest ci-
cle formatiu en relació amb les seves ocupacions. En canvi, en aquest estudi aques-
tes famílies figuren en ajust, ja que varien en la mateixa mesura el nombre de titu-
lats (i el pes sobre el total) i l’ocupació dels sectors afins. En els casos d’informàtica
i d’imatge personal, un fet que aproxima els resultats de les dues anàlisis és que la
taxa de creixement del nombre de titulats és força més elevada que la del nombre
d’ocupats dels sectors equivalents (vegeu el gràfic 5). Considerem que l’excés (o la
manca) de titulats en FP només es podria saber exactament si coneguéssim les ne-
cessitats reals de contractació de les empreses. Per aquest motiu, aquest estudi no-
més posa en evidència desajustos per evolucions oposades entre el nombre de titu-
lats i l’ocupació. En el cas del manteniment i serveis a la producció, la idea que es
desprèn de l’estudi per ocupacions xoca amb la realitat que es manifesta des del sec-
tor. Aquest estudi tampoc capta aquesta realitat per les explicacions que hem comen-
tat anteriorment.
• En el tèxtil, confecció i pell passa el mateix que en el cas anterior. L’anàlisi per ocu-
pacions proposa un augment del nombre d’alumnes d’aquesta família professional, men-
tre que l’anàlisi per sectors d’activitat econòmica identifica un ajust, ja que disminueix
el nombre de titulats i l’ocupació en el sector. Si es repassen les taxes de creixement

109 Homs, O. «La formació professional, un repte de futur», Dossier. Capital humà i competitivitat. Revista Nota d’eco-
nomia, 81, Barcelona, Departament d’Economia i Finances, Generalitat de Catalunya, 2005.

Fundació CIREM. Mapa de la formació professional de la RMB. La formació professional a la RMB en xifres. Actualització
2004. Barcelona, Fundació CIREM, any 2004.
110 El Departament d’Educació manifesta que hi ha una falta de persones titulades en electricitat, tant pel que fa a instal·la-
dors, com quant al servei domèstic, o tècnics en manteniment electromecànic.

Estudi sobre l’oferta formativa de la Formació Professional
a Catalunya i les qualificacions requerides per les empreses

87



del gràfic 5 s’aprecia una reducció del nombre de titulats superior a la de l’ocupació
que, en aquest cas, podria encobrir una sobrereducció del nombre de titulats d’aques-
ta disciplina.

Com a conclusió, i si es consideren les diferents aproximacions, s’observa que:

• En general, hi ha un dèficit de persones titulades en cicles formatius, atès que l’ocu-
pació creix amb molta més intensitat.
• Les famílies professionals que presenten un dèficit d’alumnes són: comerç i màr-
queting; edificació i obra civil; electricitat i electrònica; fabricació mecànica; hoteleria
i turisme; manteniment i serveis a la producció; química; sanitat; arts gràfiques; acti-
vitats agràries i maritimopesqueres; administració i gestió; indústries alimentàries, i ser-
veis socioculturals.

5.5. AJUSTOS I DESAJUSTOS DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL

Les dades d’aquest apartat corresponent a la FPO s’han obtingut a través del web del
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i de la tramesa del mateix De-
partament. Es disposa del nombre de places111 de FPO per província i famílies profes-
sionals112 per als anys 2000 i 2004 (vegeu les taules A.17, A.18, A.19 i A.20 de l’annex i
la taula 11). Per a l’any 2005, es disposa del nombre de places de FPO només per famí-
lies professionals per al conjunt de Catalunya.

111 És equivalent parlar de nombre de places i de nombre d’alumnes o beneficiaris de la FPO.
112 La taula A.2 de l’annex conté les correspondències entre les famílies professionals de l’estudi i les especialitats de
FPO de l’any 2000. La taula A.3 conté les correspondències entre les famílies professionals de l’estudi i les de la FPO
dels anys 2004 i 2005.
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Taula 11. Places de formació professional ocupacional segons província. Catalunya

2000 i 2004

Unitats: en nombre de places i percentatges.

Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona

Total 2000 127.655 102.470 6.939 6.374 11.872

Total 2004 93.955 70.130 6.796 7.136 9.893

Variació total -26,4 -31,6 -2,1 12,0 -41,9

Font: Departament de Treball.



El nombre de places de FPO a Catalunya l’any 2000 va ser de 127.655 i l’any 2004 de
93.955, la qual cosa representa una reducció del 26,4%. Tarragona i Barcelona van pre-
sentar taxes de reducció encara més acusades, mentre que a Girona la reducció va ser
mínima. En canvi, Lleida va ser l’única demarcació que va augmentar les places de FPO.
La reducció del nombre de places de FPO a Catalunya s’explica per diverses raons: en
primer lloc, perquè hi va haver menys reciclatge a la FPO del 2004, si es  compara amb
la que hi havia el 2000; en segon lloc, per la reducció de l’atur, i en tercer lloc, tot i que
menys, per la dificultat d’assistir a cursos de reciclatge dels treballadors, en especial de
les petites i mitjanes empreses. Altres motius que poden explicar la reducció de places
són que les subvencions no cobreixen el cost real d’algunes especialitats formatives i les
dificultats d’accedir a instal·lacions adients a determinats cursos.

El nombre de places de FPO de l’any 2005 va ser de 52.840 per a tot Catalunya, la qual
cosa representa una disminució del 43,8% respecte del 2004. Els motius d’aquesta se-
gona disminució continuen sent els mateixos que s’han comentat: reducció de l’atur i del
reciclatge (vegeu la taula 12).

La taula 12 també informa de la participació de cada família professional en el total de
beneficiaris de la FPO per a l’any 2005 i de la variació que ha tingut aquesta participació
entre els anys 2000 i 2005 per al conjunt de Catalunya.

Administració i gestió va ser la família amb més beneficiaris de la FPO l’any 2005 amb
un pes del 49,9% sobre el total. Però aquesta és una dada inflada, perquè inclou forma-
ció de contingut ofimàtic que hauria d’estar inclosa en l’epígraf d’informàtica. Si se suma
aquest pes amb el d’informàtica, s’arriba al 50,3% de la FPO, la qual cosa manifesta una
sobredimensió d’aquestes famílies professionals.113 A molta distància segueixen en nom-
bre de beneficiaris les famílies de sanitat; hoteleria i turisme; comerç i màrqueting, i ser-
veis socioculturals i activitats físiques i esportives.

La variació entre els anys 2000 i 2005 del pes de cada família professional sobre el total
de beneficiaris de la FPO a Catalunya i la seva relació amb l’evolució de l’ocupació per
sectors permet reproduir l’anàlisi de l’orientació al mercat que havíem elaborat en la for-
mació inicial o FPR per a la FPO. Classificarem les famílies professionals en situació
d’ajust o desajust, segons com evolucionin aquestes variables. Els resultats d’aplicar
aquesta anàlisi figuren al gràfic 6 i són els següents:

113 L’any 2000, la informàtica representava el 24,8% de les places totals de FPO, i administració i gestió representa-
va el 21,0%. Les dues en conjunt sumaven el 45,8%.
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• Hi ha 11 famílies en què s’ajusta l’evolució del nombre de beneficiaris a l’ocupació
mentre que n’hi ha 10 que no. Aquest resultat manifesta un desequilibri superior en la
FPO que en la FPR.
• Hi ha ajust entre la variació de beneficiaris de la FPO i l’ocupació en 11 famílies pro-
fessionals: comunicació, imatge i so; fabricació mecànica; hoteleria i turisme; mante-
niment i serveis a la producció; sanitat; informàtica;114 administració i gestió; fusta, mo-
ble i suro; indústries alimentàries; tèxtil, confecció i pell, i altres.

114 S’ha considerat aquesta família en ajust, tenint en compte que augmenta el seu pes en la distribució dels benefi-
ciaris de la FPO, quan es considera conjuntament amb administració i gestió.
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Taula 12. Beneficiaris de la formació professional ocupacional per família professional

l’any 2005 i variació de la distribució dels beneficiaris de la formació professional ocu-

pacional de la convocatòria 2000-2005. Catalunya

Unitats: en nombre de beneficiaris i percentatges.

2005 Percentatge 
Beneficiaris Percentatge 2005-2000

Arts gràfiques 211 0,4 -0,9

Comerç i màrqueting 2.240 4,2 -2,0

Comunicació, imatge i so 230 0,4 0,1

Edificació i obra civil 1.448 2,7 -0,8

Electricitat i electrònica 1.150 2,2 -0,8

Fabricació mecànica 1.647 3,1 0,5

Hoteleria i turisme 2.614 4,9 1,5

Manteniment de vehicles autopropulsats 1.107 2,1 0,6

Manteniment i serveis a la producció 1.325 2,5 1,0

Química 79 0,1 -0,2

Sanitat 3.175 6,0 0,2

Informàtica 194 0,4 -24,4

Activitats agràries i maritimopesqueres 518 1,0 -2,6

Administració i gestió 26.362 49,9 28,9

Fusta, moble i suro 226 0,4 -0,2

Imatge personal 0 0,0 -0,7

Indústries alimentàries 350 0,7 0,1

Tèxtil, confecció i pell 400 0,8 -0,6

Serveis socioculturals i activitat físiques i esportives 1.922 3,6 -0,6

Seguretat i medi ambient 0 0,0 -6,5

Altres 7.642 14,5 8,6

Tornar a treballar 0 0,0 -1,1

TOTAL 52.840 100,0 0,0

Font: Departament de Treball.
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Titulats Ocupats
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-0,9
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21,8
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24,4
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0,0

7,7

20,7

48,7

55,3

-4,7

-0,2

43,8

45,1

55,3

TOTAL

Altres

Seguretat i medi ambient

Tèxtil, confecció i pell

Indústries alimentàries

Imatge personal

Fusta, moble i suro

Administració i gestió

Informàtica

Sanitat

Química

Hoteleria i turisme

Fabricació mecànica

Electricitat i electrònica

Activitats físiques i esportives
i serveis socioculturals

Activitats agràries
i maritimopesqueres

Manteniment i serveis a la producció i
energia i aigua i indústries extractives

Manteniment de vehicles
autopropulsats

Edificació i obra civil,
vidre i ceràmica

Comunicació, imatge i so

Comerç i màrqueting

Arts gràfiques

Gràfic 6. Creixement per famílies professionals dels ocupats i de la distribució dels be-

neficiaris de la formació professional ocupacional entre el 2000 i el 2006. Catalunya

Unitats: en percentatges.

Font: elaboració pròpia.



• S’observa un desajust entre l’evolució dels beneficiaris de la FPO i l’ocupació en
10 famílies professionals. En nou casos es recomana augmentar el nombre de bene-
ficiaris, que són els següents: arts gràfiques; comerç i màrqueting; edificació i obra ci-
vil; electricitat i electrònica; química; activitats agràries i maritimopesqueres; imatge
personal; serveis socioculturals i activitats físiques i esportives, i seguretat i medi am-
bient. En canvi, es recomana disminuir el nombre de beneficiaris en un cas: en el
manteniment de vehicles autopropulsats.

D’altra banda, si ens aproximem als encaixos i desencaixos entre la FPO i l’ocupació se-
gons l’evolució de les persones ocupades per ocupacions i no per sectors d’activitat de
l’empresa on treballen, s’identifiquen sis famílies professionals en què es recomana un
augment del nombre de beneficiaris en FPO. Aquesta recomanació coincideix amb la
d’aquest estudi en dos casos: comerç i màrqueting, i química. Els altres quatre casos són:
fabricació mecànica; administració; hoteleria i turisme, i tèxtil, confecció i pell, que aquest
estudi considera que estan ajustades. Cal assenyalar que la informació i els estudis sec-
torials existents informen de la manca de professionals, tant a la fabricació mecànica com
a l’hoteleria i turisme. D’altra banda, l’anàlisi per ocupacions també identifica tres famí-
lies professionals en què es recomana una disminució del nombre de beneficiaris en la
FPO: informàtica; manteniment i serveis a la producció, i serveis socioculturals i a la co-
munitat. En aquest darrer cas, aquest estudi proposa el contrari, és a dir, un augment del
nombre de beneficiaris dels serveis socioculturals.115 En els altres dos casos, aquest es-
tudi no fa propostes de variació del nombre de beneficiaris. Aquest subapartat finalitza
amb unes conclusions sobre l’ajust de la FPO i l’ocupació per famílies professionals.

Tot seguit es comenten les dades de la taula 13, que fan referència a la variació del pes
de les places de FPO per famílies professionals i províncies entre els anys 2000 i 2004.
Per al conjunt de Catalunya, la família que més ha crescut ha estat l’obtinguda de la su-
ma d’informàtica i administració i gestió, que ha guanyat 5,6 punts percentuals, en la dis-
tribució del nombre d’alumnes en FPO entre els anys 2000 i 2004.116 Aquesta família (su-
ma) també és la que més ha crescut a totes les províncies.

Les reduccions més acusades en el pes del nombre d’alumnes de FPO per famílies pro-
fessionals han tingut lloc a seguretat i medi ambient a Catalunya, Barcelona, Girona i
Lleida i a activitats agràries i maritimopesqueres, a Tarragona.

115 Tot i que aquesta recomanació també recull en aquest estudi la família professional d’activitats físiques i espor-
tives.
116 Recordem aquí que aquesta suma s’ha de fer en les dades de FPO, perquè l’epígraf d’administració i gestió recull
formació en ofimàtica que hauria d’estar inclosa en l’epígraf d’informàtica.
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A tall de conclusió i en relació amb els encaixos i els desencaixos entre la FPO i l’ocupa-
ció, s’observa que:

• Hi ha una reducció del nombre d’alumnes en FPO en consonància amb el decre-
ment de l’atur.
• Hi ha una concentració de l’oferta formativa en les famílies professionals d’admi-
nistració i gestió i informàtica.
• En 11 famílies professionals es recomana augmentar el nombre de beneficiaris:
arts gràfiques; comerç i màrqueting; edificació i obra civil; electricitat i electrònica; quí-
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Taula 13. Percentatge de places de formació professional ocupacional per família pro-

fessional i província. Convocatòria 2004-2000. Catalunya

Unitats: en percentatges.

Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona

Arts gràfiques 0,1 0,1 0,5 -0,1 -0,2

Comerç i màrqueting -2,2 -2,3 -2,1 -0,6 -2,3

Comunicació, imatge i so 0,2 0,3 0,0 0,0 0,3

Edificació, obra civil, vidre i ceràmica -0,1 -0,3 -0,6 0,8 -0,1

Electricitat i electrònica -0,7 -0,4 -3,7 -0,2 -0,5

Fabricació mecànica 2,5 3,1 0,9 0,1 1,2

Hoteleria i turisme 0,4 1,2 -1,3 -0,9 -5,2

Manteniment de vehicles 

autopropulsats 0,3 0,1 0,6 0,4 0,7

Manteniment i serveis a la producció 

i energia i indústries extractives 1,2 1,3 1,1 -0,4 2,4

Química -0,1 -0,1 0,4 -0,2 -0,6

Sanitat -1,2 -1,4 -0,1 -3,0 -0,2

Informàtica -23,2 -24,4 -11,9 -14,8 -24,7

Activitats agràries i maritimopesqueres 0,4 -0,1 -0,3 1,9 -3,1

Administració i gestió 28,8 30,2 19,7 19,8 34,2

Fusta, moble i suro -0,3 -0,2 -1,0 -1,6 -0,2

Imatge personal -1,0 -1,1 -0,6 -1,2 -0,1

Indústries alimentàries 0,6 0,5 0,6 1,3 0,5

Tèxtil, confecció i pell 0,0 0,0 -0,6 0,5 0,2

Activitats físiques i esportives 

i serveis socioculturals 0,3 0,4 0,4 0,3 -1,4

Seguretat i medi ambient -6,5 -7,4 -2,8 -2,3 -2,6

Altres 1,6 1,4 3,4 0,7 2,8

Tornar a treballar -1,1 -1,0 -2,7 -0,4 -1,2

TOTAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Font: Departament de Treball.



mica; activitats agràries i maritimopesqueres; imatge personal; serveis socioculturals;
seguretat i medi ambient; fabricació mecànica, i hoteleria i turisme. 
• En una família professional es recomana disminuir el nombre de beneficiaris: en el
manteniment de vehicles autopropulsats.

5.6. AJUSTOS I DESAJUSTOS DE LA FORMACIÓ CONTÍNUA

Cal tenir present que en el desenvolupament d’aquest apartat només es té en compte la
FC subvencionada amb fons públics i que afecta les empreses del sector privat, és a dir,
no es tracta la FC dels empleats públics que disposa d’un sistema específic.

Fer un tractament homogeni de les dades de la FC és encara més complex que en els
altres dos subsistemes de FP, perquè:

• Les accions formatives no es vinculen a famílies professionals, sinó a àmbits de re-
ferència, que és un agrupament utilitzat a Catalunya que té com a referents els sec-
tors productius segons les comissions paritàries estatals.
• Una part de la FC es gestiona des de l’Administració central i una altra des de
l’Administració autonòmica.
• El procés de tancament de dades sobre els alumnes reals és extens en el temps
i això comporta que la informació més actualitzada es basi en alumnes previstos.

A la taula 14, es pot observar una aproximació al volum de participants en formació a
Catalunya.

Tot i la prudència que requereix fer aproximacions a partir de les dades provisionals de
la taula anterior, es pot deduir que:

• Aproximadament el 12,5%117 de la població ocupada al sector privat rep FC.
• Anualment hi ha un increment de participants, fet que coincideix amb la creació i
el desenvolupament del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i, per tant,
amb un apropament de la gestió de la FC des de Catalunya.

117 El càlcul s’ha fet sobre la base dels participants en FC de l’any 2005 i el que representen en termes relatius sobre
els ocupats del sector privat segons les dades de l’EPA del mateix any. Cal tenir en compte, però, que el baix nombre
de participants en accions de reciclatge de l’any 2005 és degut al fet que aquell any no hi va haver una convocatòria
específica. Únicament es van desenvolupar les accions formatives de reciclatge previstes en un conveni signat amb el
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.
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A continuació, en aquest apartat s’analitzen les dades que ens ha tramès el Consorci per
a la Formació Contínua de Catalunya. Es disposa del nombre de participants previstos118

per àmbits professionals (vegeu taula 16) en els contractes programa intersectorials i
plans de formació específica per a l’economia social119 de les convocatòries 2004-2005
i 2006, del nombre de participants comunicats120 per sexe i província respecte de l’àm-
bit professional en els contractes programa intersectorials de la convocatòria 2004-2005,
i del nombre de participants previstos per àmbits professionals en els contractes progra-
ma sectorials121 de les convocatòries 2005 i 2006.

118 Com el seu nom indica, el nombre de participants és una previsió, atès que encara no s’ha tancat l’execució de la
convocatòria.
119 L’objecte d’aquests plans de formació és millorar les competències i les qualificacions transversals principalment
de les persones ocupades.
120 El nombre de participants fa referència als certificats realment, és a dir, els que realment van participar en alguna
acció formativa.
121 Els plans de formació sectorial tenen la finalitat de millorar les competències i les qualificacions de les persones
ocupades i es divideixen pels sectors d’activitat següents: construcció; metall; tèxtil, calçat i pell; química; transport,
comunicació i mar; comerç; turisme; hoteleria i joc; educació i formació; sanitat; serveis financers, administratius i as-
segurances; serveis col·lectius i a les persones; agroalimentari, i altres serveis i indústries afins.
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Taula 14. Formació per a persones ocupades del sector privat. Participants a Catalunya

2004-2006

Unitats: en nombres absoluts.

Àmbit/programa
Estatal

2004 2005 2006

Bonificació 112.736 182.539 208.136

Oferta 6.657 76.369 69.506

Autonòmic

Intersectorial(a) 52.967(b) 52.967(b) 72.484

Sectorial(a) (c) 101.867 93.737

Reciclatge 30.462(d) 2.709(e) (f)

TOTAL 202.822 360.775 443.863

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la FTFE i el Departament de Treball.

a) Les dades fan referència als alumnes previstos, no als alumnes reals.

b) La convocatòria va ser bianual; s’ha dividit el nombre de participants entre el 2004 i el 2005.

c) No hi va haver convocatòria de subvenció.

d) Dades facilitades pel Departament de Treball el març de 2005.

e) Dades facilitades pel Departament de Treball l’abril de 2006. L’escàs nombre de participants s’explica

per la manca de convocatòria específica d’aquestes accions formatives l’any 2005.

f) Dades no disponibles.



5.6.1. PLANS DE FORMACIÓ INTERSECTORIALS I DE L’ECONOMIA SOCIAL

Per elaborar aquest apartat es disposa de les prioritats que els agents socials han esta-
blert a les accions formatives que inclouen els àmbits professionals en els contractes pro-
grama intersectorials. Les propostes de prioritats s’elaboren en els àmbits de treball tèc-
nic del Consorci, són proposades pel Comitè Executiu i aprovades pel Consell General
del Consorci.

En aquest estudi s’han traduït les consideracions de prioritat màxima, mitjana o mínima
establertes a les accions formatives en un estadístic que pren valors entre l’1 i el 3 per a
cada àmbit professional. El 3 correspon a un àmbit professional que tingui només accions
formatives de prioritat màxima. El 2 correspon a un àmbit professional que només tingui
accions formatives de prioritat mitjana. Finalment, el valor 1 de l’estadístic correspon a
un àmbit professional que només tingui accions formatives de prioritat mínima. En la tau-
la 15 es presenten les prioritats de cada àmbit professional calculades a partir d’aquest
estadístic.122

El nombre de participants previstos en el contracte programa intersectorial de la convoca-
tòria 2004-2005 va ser de 105.934 i de 72.484 en la convocatòria 2006, una disminució del

122 Aquest estadístic es calcula a partir de la suma de les accions formatives de cada àmbit professional, es dóna va-
lor de 3, 2 i 1 a les accions de prioritat màxima, mitjana i mínima, respectivament, dividida pel nombre total d’accions
formatives de cada àmbit professional.
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Taula 15. Prioritats dels àmbits professionals en el contracte programa intersectorial de

l’any 2006

Prioritat
Àmbit professional Valor Consideració

Idiomes i llenguatge 3,00 Màxima

Medi ambient 2,60 Màxima

Informàtica 2,44 Màxima

Economicofinancer 2,20 Mitjana

Habilitats 2,20 Mitjana

Recursos humans i formació 2,13 Mitjana

Prevenció de riscos laborals 2,00 Mitjana

Auditoria de qualitat i integració de sistemes 1,90 Mitjana

Producció i manteniment 1,75 Mitjana

Tècniques de gestió empresarial 1,65 Mínima

Professionalitzador - -

Font: elaboració pròpia a partir del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.



31,6% que en bona part s’ha d’entendre per la diferència d’anys que hi ha a cada convo-
catòria. L’únic àmbit professional que va augmentar el nombre de participants previstos va
ser el RH i formació. En termes percentuals, el conjunt dels àmbits professionals de prio-
ritat màxima va guanyar 3,5 punts (idiomes, medi ambient i informàtica) i va situar la seva
participació en el total de participants previstos en el 48,1% l’any 2006; per tant, gairebé la
meitat de les accions formatives van correspondre a àmbits que es consideren els més prio-
ritaris per a la formació dels treballadors. La informàtica va ser l’àmbit professional que va
tenir més pes sobre el total de participants previstos, mentre que les tècniques de gestió
empresarial va ser l’àmbit que va tenir el creixement més negatiu (vegeu la taula 16).

En l’àmbit provincial, s’aprecia que el 70,1% dels participants comunicats (vegeu la taula
17) en els contractes programa intersectorials de FC de la convocatòria 2004-2005 van ser
de Barcelona. Tarragona representa el 13,3%, Lleida el 8,8% i Girona el 7,4% del total de
participants comunicats. Els àmbits professionals més destacats en termes de participació
territorial van ser habilitats a Barcelona, producció i manteniment a Tarragona, i auditoria
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Taula 16. Participants previstos per àmbits professionals i el creixement. Contractes

programa intersectorials convocatòries 2004-2005 i 2006. Catalunya

Unitats: en nombre de participants previstos i percentatges.

2004-2005 2006 Creixement
Àmbit Nombre de Nombre de Diferència de

Professional
Prioritats

participants % participants % la distribució Relatiu
previstos previstos relativa

Idiomes i llenguatges 3,00 15.579 14,7 11.193 15,4 0,7 -28,2

Medi ambient 2,60 1.350 1,3 732 1,0 -0,3 -45,8

Informàtica 2,44 30.284 28,6 22.952 31,7 3,1 -24,2

Economicofinancer 2,20 9.237 8,7 5.693 7,9 -0,9 -38,4

Habilitats 2,20 11.305 10,7 903 1,2 -9,4 -92,0

RH i formació 2,13 7.127 6,7 15.676 21,6 14,9 120,0

Prevenció de riscos 

laborals
2,00 11.196 10,6 4.865 6,7 -3,9 -56,5

Auditoria de qualitat 

i integració de 1,90 3.943 3,7 2.177 3,0 -0,7 -44,8

sistemes

Producció i 

manteniment
1,75 11.461 10,8 6.857 9,5 -1,4 -40,2

Tècniques de 

gestió empresarial
1,65 4.452 4,2 1.081 1,5 -2,7 -75,7

Professionalitzador - 0 0,0 355 0,5 0,5 -

TOTAL 105.934 100,0 72.484 100,0 0,0 -31,6

Font: Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.



de qualitat i integració de sistemes a Lleida i Girona. D’altra banda, a tots els territoris con-
siderats, l’àmbit professional que té més participants comunicats és el d’informàtica (vegeu
la taula 18 de distribució vertical dels participants comunicats per àmbit professional).

La informació de la FC per sexe també es troba a les taules 17 i 18. S’observa que el 55,4%
dels participants comunicats en els contractes programa intersectorials de la convocatò-
ria 2004-2005 són dones. A Catalunya, l’àmbit professional amb més representació fe-
menina és l’economicofinancer i el que en té menys és producció i manteniment. D’altra
banda, la informàtica és l’àmbit professional amb més participants previstos, tant de do-
nes com d’homes sobre el total de dones o homes, respectivament.

5.6.2. PLANS DE FORMACIÓ SECTORIAL

En referència als contractes programa sectorials es constata que el nombre de partici-
pants previstos es redueix de 101.867 en la convocatòria de l’any 2005 a 93.737 en la
convocatòria de l’any 2006, una disminució del 8%. Hi ha tres àmbits professionals que
augmenten el nombre de participants previstos: medi ambient; economicofinancera, i idio-
mes i llenguatge. Producció i manteniment és l’àmbit que presenta la reducció més acu-
sada de participants.
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Taula 17. Distribució horitzontal dels participants comunicats per sexe i província res-

pecte de l’àmbit professional. Contractes programa intersectorials de formació contí-

nua de la convocatòria 2004-2005. Catalunya

Unitats: en percentatges dels participants comunicats.

Sexe Província
Homes Dones Barcelona Girona Lleida Tarragona

Idiomes i llenguatges 38,4 61,6 71,5 4,7 8,1 13,0

Medi ambient 58,6 41,4 63,9 9,1 6,5 20,5

Informàtica 44,7 55,3 71,1 6,8 7,8 14,3

Economicofinancera 29,6 70,4 71,7 7,9 8,0 12,2

Habilitats 39,2 60,8 75,2 8,5 6,4 24,9

RH i formació 35,7 64,3 73,3 8,3 6,1 12,1

Prevenció de riscos laborals 55,1 44,9 68,5 6,5 14,1 11,0

Auditoria de qualitat i integració 

de sistemes
37,5 62,5 58,2 10,6 19,1 12,0

Producció i manteniment 70,5 29,5 62,3 9,7 9,7 18,3

Tècniques de gestió empresarial 49,5 50,5 68,1 9,4 8,8 13,5

Professionalitzador - - - - - -

TOTAL 44,6 55,4 70,1 7,4 8,8 13,3

Font: Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
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Taula 18. Distribució vertical dels participants comunicats per àmbit professional res-

pecte del sexe i de la província. Contractes programa intersectorials de formació con-

tínua de la convocatòria 2004-2005. Catalunya

Unitats: en percentatges dels participants comunicats.

Sexe Província
Homes Dones Barcelona Girona Lleida Tarragona

Idiomes i llenguatges 13,4 17,3 15,9 9,9 14,4 15,3

Medi ambient 1,6 0,9 1,1 1,5 0,9 1,9

Informàtica 29,8 29,8 30,2 27,5 26,3 32,0

Economicofinancera 6,2 11,9 9,6 10,0 8,5 8,6

Habilitats 10,0 12,5 12,2 13,1 8,3 8,3

RH i formació 5,0 7,3 6,6 7,1 4,4 5,8

Prevenció de riscos laborals 11,5 7,6 9,1 8,2 15,0 7,7

Auditoria de qualitat i integració 

de sistemes
3,0 4,0 3,0 5,2 7,8 3,3

Producció i manteniment 15,1 5,1 8,5 12,5 10,6 13,2

Tècniques de gestió empresarial 4,3 3,5 3,8 4,9 3,9 4,0

Professionalitzador - - - - - -

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Font: Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Taula 19. Participants previstos per àmbits professionals i el seu creixement. Contractes

programa sectorials de les convocatòries 2005 i 2006. Catalunya

Unitats: en nombre de participants previstos i percentatges.

2005 2006 Creixement
Nombre de Nombre de Diferència de

Àmbit Professional
participants % participants % la distribució Relatiu

previstos previstos relativa

Idiomes i llenguatges 9.318 9,1 9.625 10,3 1,1 3,3

Medi ambient 387 0,4 848 0,9 0,5 119,1

Informàtica 12.602 12,4 11.745 12,5 0,2 -6,8

Economicofinancera 2.574 2,5 3.076 3,3 0,8 19,5

Habilitats 5.352 5,3 3.102 3,3 -1,9 -42,0

RH i formació 4.971 4,9 2.685 2,9 -2,0 -46,0

Prevenció de riscos laborals 6.340 6,2 4.973 5,3 -0,9 -21,6

Auditoria de qualitat 

i integració de sistemes
3.018 3,0 2.676 2,9 -0,1 -11,3

Producció i manteniment 12.976 12,7 6.312 6,7 -6,0 -51,4

Tècniques de gestió empresarial 5.293 5,2 3.225 3,4 -1,8 -39,1

Professionalitzador 39.036 38,3 45.470 48,5 10,2 -

TOTAL 101.867 100,0 93.737 100,0 0,0 -8,0

Font: Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.



La participació més elevada en termes de participants previstos sobre el total és de l’àm-
bit professional professionalitzador, amb el 48,1%. Aquest àmbit inclou accions formati-
ves específiques de cada sector d’activitat.

5.7. ANÀLISI DE LES OFERTES D’OCUPACIÓ

Les ofertes d’ocupació que generen les empreses són un bon indicador de les necessi-
tats conjunturals de qualificació. El mercat de la col·locació es reparteix entre el sector
públic i el privat, i actualment hi ha diferents operadors que gestionen les ofertes d’ocu-
pació portant a terme la intermediació laboral: el SOC, els serveis d’ocupació municipals,
les empreses de selecció, les ETT, els portals a Internet, etc.

D’altra banda, també cal tenir en compte les dificultats de trobar treballadors nacionals
disponibles a què han de fer front les empreses. En aquests casos, es recorre a la con-
tractació en origen de persones estrangeres, de manera que es canalitzen els fluxos mi-
gratoris des d’una perspectiva laboral.

Els instruments que permeten dur a terme aquesta contractació en origen són: el Catàleg
d’ocupacions de difícil cobertura, les certificacions de manca de demandants disponibles
a les oficines de treball de la Generalitat (OTG) i el Contingent de treballadors estrangers.
Aquesta informació no permet fer una relació directa amb els desajustos entre els perfils
professionals de la població activa catalana i les demandes del mercat de treball, però
posa de manifest la mancança de disponibilitat de persones treballadores qualificades al
nostre país per cobrir els llocs de treball oferts.

5.7.1. LES OFERTES D’OCUPACIÓ GESTIONADES PEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA

Una variable important que pot orientar sobre les demandes de qualificació que tenen les
empreses és la intermediació laboral. Com ja s’ha dit, actualment la cerca de treballadors
per part de les empreses es fa mitjançant canals molt diferents: empreses de selecció de
personal, ETT, portals a Internet, serveis d’ocupació municipals, etc. La intermediació
gestionada des del Servei Públic d’Ocupació és reduïda, no obstant això, considerem útil
fer-ne una breu anàlisi atès el caràcter públic, que li atorga una doble funció: contribuir
a la transparència del mercat de treball, és a dir, a un coneixement clar de la demanda
i l’oferta de treball, i protegir les persones en atur.

A Catalunya, l’any 2006 es van oferir 100.208 llocs de treball. Les activitats econòmiques
amb més llocs de treball oferts són: altres activitats empresarials; Administració pública
(cal tenir en compte que ofertes de treball públiques com els plans d’ocupació o les es-
coles taller es registren al SOC); construcció; comerç a l’engròs; agricultura, i comerç
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(vegeu la taula A.21 de l’annex). El creixement d’aquestes ofertes entre els anys 2005 i
2006 està representat al gràfic A.2 de l’annex.

D’altra banda, la classificació de les ofertes segons grans grups d’ocupacions de la
CCO-94123 ens mostra que una tercera part de les ofertes del SOC correspon a ocupa-
cions no qualificades (peonatge), seguida a distància de les ocupacions de l’àmbit admi-
nistratiu, de les ocupacions de serveis tradicionals (dependents, cambrers, treballadors
dels serveis personals, vigilants, etc.). També destaca la importància de la intermediació
en el sector agrari, en la construcció (paletes, electricistes) i en les ocupacions qualifica-
des de la indústria manufacturera (soldadors, fusters, etc.).

5.7.2. OFERTES D’OCUPACIÓ GESTIONADES MITJANÇANT PORTALS WEB

Com ja s’ha dit, un altre mitjà per difondre ofertes d’ocupació, i que els darrers anys ha
proliferat molt, són els portals d’Internet. En general són webs en els quals, d’una ban-
da, les persones que cerquen feina faciliten el seu currículum, i de l’altra, les empreses
publiquen les ofertes d’ocupació. En funció de les preferències designades, el portal fa
un primer ajust i envia un avís a les parts interessades, per tal que aquestes, si ho con-
sideren convenient, s’hi posin en contacte. A banda d’aquesta intermediació automàtica,

123 CCO-94 Classificació catalana d’ocupacions.
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Taula 20. Les 50 ocupacions amb més ofertes registrades al SOC segons grans grups

CCO-94. Catalunya 2006

Nombre d’ofertes % sobre el total

1. Personal directiu i d’altres 0 0

2. Professionals científics d’àmbit universitari i similar 447 0,55

3. Tècnics i professionals de nivell mitjà 4.807 5,94

4. Empleats administratius 11.705 14,47

5. Treballadors dels serveis restauració, personals, 

protecció i venedors de comerç 11.157 13,80

6. Treballadors qualificats en activitats agràries i pesqueres 10.688 13,22

7. Treballadors qualificats de la indústria manufacturera, 

la construcció i la mineria 10.724 13,26

8. Operadors d’instal·lacions de maquinària i muntadors 5.625 6,96

9. Treballadors no qualificats 25.723 31,81

0. Forces armades 0 0

TOTAL 80.876 100

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel SOC.



aquests portals també permeten veure a tots els usuaris les diferents ofertes d’ocupació
de manera conjunta, a la vegada que les empreses poden accedir també als diferents per-
fils de les persones que han facilitat el seu currículum.

A partir de les dades gestionades, alguns d’aquests portals editen informes anuals, que
poden contribuir a proporcionar una altra visió, complementària a la intermediació públi-
ca que s’ha comentat en l’apartat anterior.

Un primer exemple és l’informe d’Infojobs.net 2007,124 amb dades relatives a l’any 2006.
Pel que fa a Catalunya, es pot concloure que:

• Les titulacions més sol·licitades són l’ESO (29,9%), la FP de grau mitjà (15,9%) i
el batxillerat (13,3%).
• Les àrees en les quals s’han publicat més ofertes són: venda i atenció als clients
(36,1% del total); administració d’empreses (11,5%), i tecnologia i telecomunicacions
(11,2%).

Un segon informe que cal tenir en compte és el que s’elabora anualment a partir de les
dades gestionades pel portal Infoempleo.com. Les dades analitzades provenen de les ofer-
tes de treball publicades en el web (entre abril de 2006 i abril de 2007), i d’altres fonts
complementàries, com ara l’enquesta sobre generació i difusió de l’oferta d’ocupació i l’en-
questa sobre retribucions, les dues elaborades per Infoempleo.com.

Amb caràcter general i pel que fa a les dades relatives a Catalunya, l’increment respec-
te a l’any anterior de les ofertes d’ocupació per a aquests titulats que ha tingut lloc a
Catalunya, de tal manera que es converteix en la CA amb més pes d’aquestes ofertes
sobre el total ofert per a titulats de FP en el portal (en concentrar el 17,7%).

5.7.3. CONTINGENT DE PERSONES TREBALLADORES ESTRANGERES. LLOCS DE TREBALL ESTABLE

El contingent és un altre mecanisme establert a la Llei orgànica 4/2000 sobre drets i lli-
bertats dels estrangers a Espanya per contractar persones estrangeres. El Consell de
Ministres pot aprovar anualment un contingent per contractar treballadors/res estrangers
que no resideixin a Espanya mitjançant una oferta genèrica de treball que presenten les
empreses, és a dir, a partir d’una selecció de treballadors/res que s’efectua als països d’o-
rigen a través dels procediments establerts per l’Administració competent. El contingent

124 Fundació Coneixement i Desenvolupament. El mercado laboral español. Informe Fundación CYD – Infojobs 2007.
Barcelona, la Fundación i Infojobs SA, 2007.
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també preveu, per a situacions específiques, la contractació a través d’oferta nomina-
tiva, o dit d’una altra manera, la contractació de persones concretes.

Per a la determinació del contingent es tenen en compte les propostes presentades per
les CA. Aquestes propostes són elaborades un cop rebudes les sol·licituds de les orga-
nitzacions empresarials d’àmbit provincial i les consideracions de les organitzacions sin-
dicals del mateix àmbit.125

Per tal de contractar treballadors/res extracomunitaris, les empreses han de presentar ofer-
tes genèriques de feina o ofertes nominatives en determinats supòsits per tal que els òr-
gans competents facin la selecció en el país d’origen.

La Resolució de 26 de desembre de 2006 regula el Contingent de treballadors/res estran-
gers de règim no comunitari a Espanya per al 2007.126 En concret, el Contingent 2007
de llocs de treball estable preveu per a Catalunya 9.694 llocs de treball. A la taula 21 es
poden observar les ocupacions sol·licitades segons subgrups d’ocupació a tres dígits de
la Taula d’ocupacions del SOC i província.

El 40,3% de les ocupacions corresponen a treballadors qualificats de les indústries manu-
factureres i la construcció, i el 27% a treballadors de serveis d’hoteleria, personals, protec-
ció (banyistes-socorristes) i venedors de comerç. El 8,3% són llocs de treball de peonatge.

S’aprecia que el contingent incideix de nou en la necessitat detectada de treballadors qua-
lificats en edificació i obra civil; fabricació mecànica; manteniment i serveis a la producció;
electricitat i electrònica, i hoteleria i turisme, principalment. Tot i així, s’ha de tenir en comp-
te els nivells d’execució del Contingent, que són molt baixos, atès que l’any 2006 només es
van cobrir el 19% dels llocs de treball estables previstos. Tal com es constata a l’informe
del CTESC sobre Immigració i mercat de treball a Catalunya,127 hi ha un conjunt de defi-
ciències en el procediment del Contingent com ara la lentitud del procediment, la dificultat
de les pimes per accedir-hi, la manca de seguiment sobre l’arribada, contractació i condi-
cions laborals dels treballadors i la manca d’instruments adequats perquè la determinació
de necessitats que recull el Contingent corresponguin a la realitat del mercat de treball.

125 De conformitat amb l’article 39 de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, que regula els drets i les llibertats dels
estrangers a Espanya i la seva integració social i l’article 79 del Reial decret 2393/2004, de 30 de desembre, de desen-
volupament de la Llei orgànica 4/2000.
126 Resolució de 26 de desembre de 2006, de la Secretaria d’Estat d’Immigració i Emigració (BOE núm. 8, de
09.01.2007).
127 Disponible en línia a <ctescat.cat>.
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Taula 21. Contingent de persones treballadores estrangeres. Llocs de treball estables

per subgrups d’ocupacions i províncies. Catalunya 2007

Unitats: en percentatges.

Llocs de treball sol·licitats
Codis Subgrups d’ocupacions Barcelona Girona Lleida Tarragona Total

205 Enginyers superiors i similars - 15 - 4 19

212 Metges i odontòlegs 110 62 15 50 237

265 Enginyers tècnics i similars 90 8 35 - 133

272 Infermers 150 36 45 36 267

302 Tècnics en ciències físiques, 

químiques i enginyeries 307 44 19 39 409

303 Professionals tècnics de la informàtica 51 7 - 2 60

451 Empleats d’informació i 

recepcionistes en informació 250 - - - 250

460 Caixers, taquillers i altres empleats de 

tracte directe amb el públic 110 - - - 110

501 Cuiners i altres preparadors de menjars 300 140 32 20 492

502 Cambrers, bàrmans i similars 500 220 20 30 770

511 Auxiliars d’infermeria i similars 165 85 89 80 419

512 Treballadors que es dediquen a

tenir cura de persones o similars

en establiments hospitalaris 60 10 6 10 86

513 Perruquers, especialment en tracta-

ments de bellesa i treballadors similars 25 15 8 15 63

529 Altres treballadors de serveis 

de protecció i seguretat - - - 150 150

533 Dependents i demostradors de 

comerços, magatzems, 

comerços i mercats ambulants 191 198 40 80 509

602 Treballadors per compte d’altri 

qualificats en activitats agrícoles 20 26 5 1 52

624 Treballadors per compte d’altri qualifi- 

cats en activitats forestals i similars - 30 20 - 50

711 Paletes i paredadors 200 30 35 30 295

712 Treballadors de formigó armat, 

arrebossadors, ferrallistes i similars 100 82 30 82 294

713 Fusters 60 30 20 19 129

721 Emblanquinadors, enguixadors 

i estucadors 50 31 24 30 135

722 Lampistes, instal·ladors de canonades 43 21 15 21 100

723 Electricistes de la construcció i similars 50 15 43 19 127

724 Pintors, envernissadors, empaperadors 

i similars 20 19 - 8 47

(continua)



Estudi sobre l’oferta formativa de la Formació Professional
a Catalunya i les qualificacions requerides per les empreses

105

Taula 21. Contingent de persones treballadores estrangeres. Llocs de treball estables

per subgrups d’ocupacions i províncies. Catalunya 2007 (continuació)

Unitats: en percentatges.

Llocs de treball sol·licitats
Codis Subgrups d’ocupacions Barcelona Girona Lleida Tarragona Total

729 Altres treballadors d’acabaments de la 

construcció i similars 40 27 20 11 98

732 Caps de tallers de vehicles de motor - - 30 - 30

751 Emmotlladors, soldadors, planxistes, 

muntadors d’estructures metàl·liques 808 153 93 146 1.200

752 Ferrers, elaboradors d’eines i similars 185 96 26 42 349

761 Mecànics i ajustadors de maquinària 34 59 50 83 226

762 Mecànics i ajustadors d’equips 

elèctrics i electrònics 37 61 28 17 143

772 Treballadors d’arts gràfiques i similars 40 51 34 53 178

774 Artesans de la fusta, del tèxtil, del cuir 

i materials similars - 10 30 4 44

780 Treballadors de la indústria de 

l’alimentació, begudes i tabac 58 65 150 50 323

813 Operadors d’instal·lacions d’obtenció, 

transformació i manipulació del vidre 

i la ceràmica - - 23 - 23

831 Operadors de màquines de treballar 

metall i altres productes minerals 45 32 31 32 140

837 Operadors de màquines d’elaboració de

productes alimentaris, begudes i tabac 25 25 75 19 144

854 Operadors d’altres màquines mòbils 40 25 20 21 106

863 Conductors de camions 125 39 22 57 243

912 Personal de neteja d’edificis, hotels 

i altres treballadors similars 40 34 40 34 148

933 Mossos d’equipatge i similars 55 10 - - 65

960 Peons de la construcció 100 20 30 20 170

970 Peons de les indústries manufactureres 21 17 - 17 55

980 Peons del transport i de la càrrega 

i descàrrega 179 92 28 32 331

95% de llocs de treball sol·licitats 

al Contingent 4.684 1.940 1.231 1.364 9.219

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel SOC.



5.7.4. CATÀLEG D’OCUPACIONS DE DIFÍCIL COBERTURA

El Reial decret 2393/2004, de 30 de desembre, que aprova el Reglament de la Llei orgà-
nica 4/2000 sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració so-
cial,128 estableix que, per concedir una autorització de treball per compte d’altri a un tre-
ballador estranger procedent de tercers països, cal que l’autorització sigui per treballar
en ocupacions en què no hi ha treballadors nacionals disponibles. Per poder complir
aquest requeriment es crea el Catàleg d’ocupacions de difícil cobertura de periodicitat tri-
mestral, que recull les ocupacions que presenten dificultats per trobar treballadors/res.

En aquest sentit, quan una empresa necessita cobrir un lloc de treball d’una de les ocu-
pacions compreses al catàleg, sense més tràmits, pot gestionar directament la seva ofer-
ta a l’oficina d’estrangeria corresponent, i facilitar, d’aquesta manera, el tràmit de la con-
tractació de treballadors i treballadores extracomunitaris.

En l’elaboració periòdica del Catàleg intervenen directament els agents socials i les ad-
ministracions competents, i es recullen un conjunt de dades per determinar les ocupacions
que han presentat dificultat de cobertura en el període, entre d’altres: demandes de fei-
na i ofertes de treball presentades als serveis públics d’ocupació segons ocupacions,
ofertes de treball que no s’han pogut cobrir, contractes efectuats, etc. Per tant, el Catàleg
esdevé un instrument qualitatiu important ja que, d’una banda, integra l’elaboració d’un
conjunt de dades i, de l’altra, el saber dels agents socials i econòmics sobre les ocupa-
cions amb més dificultat de trobar personal.

Per tot això s’ha considerat interessant per a l’objectiu de l’estudi analitzar quines són les
ocupacions que apareixen amb més freqüència al Catàleg i posteriorment destriar-ne les
qualificades i comprovar si reafirmen les mancances en formació que s’han expressat an-
teriorment en relacionar l’oferta de formació i l’evolució de l’ocupació.

Hi ha 126 ocupacions que han aparegut com a mínim tres cops en el Catàleg entre el ter-
cer trimestre del 2005 i el tercer del 2007.129 A la taula següent s’observa les ocupacions
que, requereixin qualificació o no, tenen una freqüència més elevada en l’àmbit de
Catalunya, atès que han aparegut en 8 o 9 trimestres:130

128 BOE núm. 6, de 07.01.2005.
129 No s’han comptabilitzat les ocupacions que s’incorporen obligatòriament per mandat de la Comissió Laboral Tripartida
i que no tenen a veure amb la realitat productiva de Catalunya, són majoritàriament ocupacions del sector naval.
130 En el moment de l’elaboració d’aquest estudi, la taula d’ocupacions del SOC encara no estava normalitzada pel
que fa a una nomenclatura de les ocupacions no sexista. 
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Com s’observa a la taula anterior, hi ha ocupacions que tenen una clara correlació amb
la FP; d’altres són ocupacions no qualificades, com les de peó i, per tant, la seva relació
amb la formació és dèbil; per acabar, també n’hi ha que requereixen l’obtenció d’un car-
net professional per al seu exercici, com és el cas dels conductors d’autobús i camió.

Per analitzar separadament les ocupacions qualificades que, com a mínim, s’han repetit
tres trimestres en el període,131 s’ha agrupat el Catàleg per subgrups d’ocupació a tres
dígits de la Taula d’ocupacions del SOC.

Com es mostra a la taula 23, en total hi ha 34 subgrups d’ocupacions qualificades. De les
ocupacions que requereixen formació universitària només apareix la de metge. Entre
les ocupacions que requereixen FP superior o experiència similar hi ha, d’una banda, les
professions tècniques del sector de la construcció, del sector electromecànic i de l’auto-
moció, i de l’altra, les ocupacions amb perfil tècnic d’educació infantil, salut ambiental
i agent comercial immobiliari.

131 També s’ha tingut en compte que l’ocupació estigui incorporada al Catàleg a partir del segon trimestre del 2006
en endavant (sens perjudici que ho estigués anteriorment), atès que és quan es va posar en funcionament el SICAS
(Sistema d’Informació de les comunitats autònomes) i això va permetre un treball de més qualitat a l’hora de determi-
nar la introducció d’ocupacions en el Catàleg. 
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Taula 22. Catàleg d’ocupacions de difícil cobertura. Ocupacions més sol·licitades.

Catalunya 2005-2007*

Codi d’ocupacions Ocupacions

30230013 Tècnic d’electricitat en general

72300015 Instal·lador electricista en general

86300016 Conductor de camió en general

33130013 Agent comercial immobiliari

62300014 Treballador agropecuari

75210018 Ferrer forjador

76210084 Electricista de manteniment i reparador en general

78020049 Forner

85420054 Conductor-operador de grua mòbil

86200017 Conductor d’autobús en general

91100018 Empleat de la llar

94100011 Peó agrícola en general

96020014 Peó de la construcció d’edificis

* Del 3r trimestre del 2005 al 3r trimestre del 2007.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel SOC.



Entre el grup d’ocupacions de les quals es pot obtenir la professionalització a partir de
CFGM, FPO o FC o experiència similar destaca el grup de cuiners i cambrers, auxiliars
de geriatria i de clínica en general, dependents en general i de carnisseria/xarcuteria.
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Taula 23. Catàleg d’ocupacions de difícil cobertura. Subgrups d’ocupacions qualifica-

des més sol·licitades. Catalunya 2005-2007*

Codi Subgrups d’ocupacions

212 Metges i odontòlegs

302 Tècnics en ciències químiques, físiques i de les enginyeries

312 Tècnics en sanitat

321 Tècnics en educació infantil i especial

331 Professionals de suport d’operacions financeres i comercials

460 Caixers, taquillers i altres empleats similars de tracte amb el públic

501 Cuiners i altres preparadors de menjar

202 Cambrers, bàrmans i similars

511 Auxiliars d’infermeria i similars

519 Altres treballadors de serveis personals

529 Altres treballadors de serveis de protecció i seguretat

533 Dependents i demostradors de comerços, magatzems, quioscos i mercats ambulants

602 Treballadors per compte d’altri qualificats en activitats agrícoles

623 Treballadors per compte d’altri qualificats en activitats agropecuàries

624 Treballadors per compte d’altri qualificats en activitats forestals i similars

703 Encarregats de pintors, empaperadors i similars

711 Paletes i paredadors

712 Treballadors del formigó armat, arrebossadors, ferrallistes i similars

713 Fusters

722 Lampistes i instal·ladors de canonades

723 Electricistes de la construcció i similars

724 Pintors, envernissadors, empaperadors i similars

729 Altres treballadors d’acabaments de la construcció i similars

751 Emmotlladors, soldadors, planxistes, muntadors d’estructures metàl·liques i treballadors

761 Mecànics i ajustadors d’equips elèctrics i electrònics

771 Mecànics de precisió en metalls i materials similars

780 Treballadors de la indústria de l’alimentació, begudes i tabac

811 Operadors d’instal·lacions d’extracció i explotació de minerals

812 Operadors d’instal·lacions d’obtenció i transformació de metalls

816 Operadors de plantes de producció d’energia i similars

835 Operadors de màquines d’imprimir, enquadernar i fabricar productes de paper i cartró

841 Muntadors i engalzadors

852 Encarregats d’operadors de maquinària de moviments de terra i de materials

854 Operadors d’altres màquines mòbils

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel SOC.

* Del 3r trimestre del 2005 al 3r trimestre del 2007.



En el Catàleg tenen un pes molt important les ocupacions del gran grup 7, que corres-
ponen a treballadors qualificats de la construcció, de la fabricació mecànica i dels ar-
tesans (forners).

Ressalta també tot el grup d’ocupacions qualificades del sector agrari i forestal.

D’altra banda, hi ha un conjunt d’ocupacions al Catàleg que tenen a veure amb l’obten-
ció de carnets de conduir especialitzats.

I finalment, un conjunt d’ocupacions del grup 9 de la taula d’ocupacions, que són feines
poc qualificades o de peonatge:
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Taula 24. Catàleg d’ocupacions de difícil cobertura. Subgrup conductors de vehicles de

transport urbà o per carretera. Catalunya 2005-2007*

Codi Subgrups d’ocupacions

861 Taxistes, conductors d’automòbils i furgonetes

862 Conductors d’autobusos

863 Conductors de camions

864 Conductors de motocicletes i ciclomotors

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel SOC.

* Del 3r trimestre del 2005 al 3r trimestre del 2007.

Taula 25. Catàleg d’ocupacions de difícil cobertura. Subgrups d’ocupacions no qualifi-

cades més sol·licitades. Catalunya 2005-2007*

Codi Subgrups d’ocupacions

911 Empleats domèstics

912 Personal de neteja d’oficines, hotels i altres treballadors similars

921 Conserges d’edificis, netejadors de finestres i similars

934 Llegidors de comptadors (aigua, etc.), recaptadors de monedes de màquines expenedores

935 Escombriaires i obrers similars

941 Peons agrícoles

944 Peons forestals

950 Peons de la mineria

960 Peons de la construcció

980 Peons del transport i peons de càrrega i descàrrega

900 Venedors ambulants i similars

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel SOC.

* Del 3r trimestre del 2005 al 3r trimestre del 2007.



5.7.5. CERTIFICACIONS DE LES OFICINES DE TREBALL DE LA GENERALITAT PER INSUFICIÈNCIA DE

SOL·LICITANTS

Quan una oferta de treball que ha estat gestionada per les OTG no es pot cobrir perquè
no hi ha sol·licitants disponibles que s’adeqüin al perfil professional que l’empresa sol·li-
cita i l’ocupació no apareix al catàleg d’ocupacions de difícil cobertura, les OTG fan un
certificat d’inexistència de candidats adequats amb el qual l’empresa pot contractar un tre-
ballador estranger d’una ocupació que no és inclosa en el Catàleg.132

El 2006 les OTG van fer 1.342 certificacions de llocs de treball que no van poder cobrir
amb els sol·licitants inscrits i que corresponien a 274 ocupacions diferents. A la taula se-
güent es poden observar les ocupacions amb més certificats efectuats (comprèn el 64,8%
dels certificats) i es distingeix amb claredat que hi ha certificats que responen més a
qüestions de disponibilitat dels sol·licitants i condicions dels llocs de treball i d’altres que
reafirmen els grups ocupacionals que presenten deficiències de mà d’obra qualificada:
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Taula 26. Ocupacions amb més certificacions de les OTG per manca de sol·licitants.

Catalunya, 2006

Ocupacions Nombre de certificats

Empleat de la llar 522

Perruquer de senyores 73

Paleta 40

Cambrer en general 38

Cuiner en general 33

Administratiu en general 24

Peó agrícola en general 22

Netejador en general 21

Perruquer unisex 19

Dependent de comerç en general 17

Ajudant de cuina 15

Peó ramader en general 13

Perruquer de senyors 12

Jardiner en general 11

Metge de medicina en general 10

Metge especialista en psiquiatria 8

Músic instrumentista en general 8

Tècnic de comerç exterior 8

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel SOC.

132 Article 50 del Reglament de la Llei orgànica 4/2000 sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva in-
tegració social (BOE núm. 6, de 07.01.2005).



serveis personals (perruqueria), hoteleria (cambrers i cuiners), construcció (paletes), sa-
nitat (metges).

La informació extreta tant del Catàleg com de les certificacions de les oficines del SOC
reafirmen una sèrie de desajustos detectats en l’anàlisi comparativa entre l’evolució de
l’ocupació i de la FPR i FPO. Així es pot afirmar que manquen professionals de les famí-
lies professionals següents:

• Sanitària (metges, tècnics sanitaris, auxiliars d’infermeria)
• Construcció i obra civil (professions tècniques del sector de la construcció, treba-
lladors qualificats de la construcció)
• Fabricació mecànica (soldadors, planxistes, emmotlladors)
• Alimentària (forners i treballadors de la indústria de l’alimentació i begudes)
• Electricitat i electrònica, i manteniment i serveis a la producció
• Comerç i màrqueting (agent comercial i dependents en general i especialitzats)
• Activitats socioculturals (tècnic en educació infantil, auxiliars de geriatria)
• Hoteleria i turisme (cambrers, cuiners)
• Activitats agràries (treballadors/res qualificats/des del sector agropecuari)
• Fusta, moble i suro (fusters)
• Química (operadors de plantes industrials químiques)
• Arts gràfiques (operadors de màquines d’imprimir, enquadernar i fabricació de pa-
per i cartró)

A més, hi ha una manca molt clara de conductors i conductores professionals.

Per acabar, manca mà d’obra no qualificada en ocupacions o sectors que sol·liciten una
disponibilitat horària o geogràfica, o bé ofereixen uns sous o estabilitat laboral als quals
els nacionals, en termes generals, no hi estan disposats.
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6. LA PLANIFICACIÓ DE L’OFERTA FORMATIVA: ORGANIS-
MES COMPETENTS, INSTRUMENTS I AVALUACIÓ

Aquest apartat és una aproximació a les actuacions que es duen a terme en el sistema
de FP per planificar l’oferta formativa; fa especial esment als aspectes relacionats amb
la planificació de la formació i les demandes del sistema productiu. Com ja afirma l’in-
forme del GRET,133 la planificació de la FP no pot escapar d’un grau important d’incer-
tesa, atès que no es pot conèixer amb seguretat l’evolució social i econòmica i l’esde-
venidor laboral. A més, els òrgans que tenen la responsabilitat de planificar la formació
s’encaren amb una sèrie de dificultats importants per dur a terme la seva tasca, que són
les següents:

• La complexitat del sistema, que està format per tres subsistemes que actuen en
gran part de manera inconnexa.
• L’estructura del sistema condiciona l’oferta i la demanda de FP. Per exemple, la
rigidesa estructural de la FPR pot dificultar la innovació de cicles formatius; contrà-
riament, el sistema de subvenció anual de la FPO pot limitar l’oferta formativa en es-
pecialitats que requereixen una important inversió del centre.
• Des de l’àmbit de la planificació s’ha de donar resposta a demandes del món pro-
ductiu que moltes vegades no estan plantejades amb claredat, que són difuses i
que, fins i tot, en alguns casos no estan relacionades principalment amb l’àmbit for-
matiu.
• Les decisions que es prenen solen tenir un fort impacte econòmic i conseqüèn-
cies importants tant en l’estructura del sistema formatiu com en els seus usuaris, per
tant, costa de prendre qualsevol decisió per les conseqüències que comporta.
• Els problemes derivats de la impossibilitat d’analitzar els efectes de les decisions
preses en aquest àmbit, atès que els resultats molts cops només s’aprecien a llarg
termini i requereixen avaluacions d’impacte d’un cost econòmic elevat.
• L’absència d’un dispositiu estable que reculli les necessitats detectades pels dife-
rents agents i des dels diferents punts del territori, que genera llacunes en la detec-
ció de les necessitats en alguns sectors i duplicitats en d’altres.
• Poc desenvolupament d’una cultura d’avaluació de les polítiques públiques.134

133 GRET-ICE-UAB. Metodologia per a la detecció de necessitats de competències i de formació professional per a
l’àrea de Barcelona, Barcelona, Consell de la Formació Professional i Ocupacional de l’Ajuntament de Barcelona, 2001.
134 Malgrat això, cal tenir en compte dues iniciatives destacades en l’àmbit de les polítiques educatives: en primer lloc,
el Pla d’avaluació del Departament d’Educació (que es comenta en l’apartat 6.2.3) i en segon lloc, la proposta de
crear l’IAOC, de conformitat amb les bases de la futura Llei d’educació de Catalunya.
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Per conèixer com es planifica la FP a Catalunya es va fer una cerca inicial als webs, me-
mòries i informes del Departament d’Educació i a la normativa vigent. La informació que
es va obtenir a través d’aquests canals va ser escassa i molt general. A partir d’aquí, es
van mantenir quatre entrevistes en profunditat amb els responsables designats pel
Departament d’Educació, pel SOC, pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
i per l’ICQP. Les entrevistes es van estructurar bàsicament en tres blocs: un primer de
caràcter més general sobre qui planifica l’oferta formativa i amb quina metodologia; un
segon més específic sobre els instruments de planificació, i un tercer centrat en l’avalua-
ció d’aquesta planificació.

També s’han dut a terme nou entrevistes amb agents socials i d’altres, consells territo-
rials de la FP i administracions locals,135 que representen les estructures que han d’im-
plementar la planificació en el sector/territori o que han desenvolupat la detecció de ne-
cessitats i han elaborat propostes per traduir-la en oferta formativa. A partir de la informació
extreta d’aquestes entrevistes s’han analitzat els punts forts i dèbils de la planificació de
l’oferta formativa seguint la metodologia DAFO.

L’objectiu del present apartat és identificar els diferents òrgans responsables de la plani-
ficació de l’oferta formativa i els instruments de planificació i d’avaluació. La taula se-
güent sintetitza aquesta informació.

6.1. EL CONSELL CATALÀ DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL I L’INSTITUT CATALÀ DE LES QUALIFICACIONS

PROFESSIONALS

Hi ha dos organismes que actuen de manera transversal en els tres subsistemes i que
són cabdals per a la planificació integrada de la FP: el CCFP i l’ICQP. Tot i que en essèn-
cia aquest dos organismes encarnen la integració dels tres subsistemes i, per tant, es po-
den considerar plenament inserits en el nou model de FP, cal tenir en compte que el
CCFP és un organisme de caràcter participatiu i consultor i l’ICQP és un organisme tèc-
nic, fet que sembla reflectir una disfunció orgànica.

Al CCFP, creat pel Decret 21/1999, de 9 de febrer,136 li correspon proposar els criteris i eme-
tre l’informe de l’elaboració del Pla general de la formació professional de Catalunya, així
com proposar criteris per adaptar l’oferta formativa de FP a les necessitats del mercat la-
boral, tenint en compte les demandes formatives de la societat catalana (article 3, lletres a
i h). Tot i així, cal assenyalar que el CCFP encara no ha desplegat aquesta darrera funció.

135 La relació d’agents entrevistats es detalla en la introducció del present estudi.
136 DOGC núm. 2826, de 12.02.1999.
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Taula 27. Resum dels organismes competents, instruments utilitzats i mecanismes

d’avaluació de la planificació de la formació professional en els diferents subsistemes

Font: elaboració pròpia.
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territorial
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Comissió de Planificació

Pla d'avaluació de la formació

professional (2007-2008), pre-

vist pel Pla d'avaluació del sis-

tema educatiu

Formació contínua

Fundació Tripartida per a la Formació

en l'Ocupació 

Consorci per a la Formació Contínua

de Catalunya (Consell General)

Formació de demanda: a partir de la

determinació de les necessitats for-

matives feta per les empreses
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nica)

Formació professional ocupacional

Servei d’Ocupació de Catalunya (Consell

de Direcció)

Meses locals d'ocupació 

Gabinet estadístic del Departament de

Treball:

a) dades d'ocupació: distribució territorial

DONO; relació d'ocupacions de difícil co-

bertura, etc.

b) dades de formació: inserció dels alumnes

Programa operatiu del FSE (col·lectius

prioritzats pel FSE); 

Programa nacional de reformes;

Estratègia Catalana per a l'Ocupació

Graella de les meses locals

Altres: convocatòries específiques; col·la-

boració CIDEM; formació de reciclatge

Elaboració de les convocatòries anuals

Avaluació de l'execució dels centres

col·laboradors:

a) seguiment dels promotors

b) qüestionari

c) seguiment i manteniment de les condi-

cions d'homologació

Formació professional per a l'ocupació

Consell Català de Formació Professional 

Institut Català de les Qualificacions Professionals 

Bibliografia (recull d'estudis i documentació)

Institut Català de les Qualificacions Professionals 



A l’apartat 4.2.2 es ressenya l’avaluació del primer Pla general de la formació profes-
sional a Catalunya 2003-2006 que s’ha efectuat. Se’n destaca la creació de l’ICQP i
l’avenç en la creació dels instruments metodològics (Catàleg de qualificacions profes-
sionals i Catàleg modular de formació i disseny de proves d’acreditació professional) per
planificar l’oferta formativa d’acord amb les necessitats de qualificació del sistema pro-
ductiu i amb integració dels tres subsistemes. Destaquen també les proves pilot d’acre-
ditació professional i la posada en marxa dels primers projectes d’integració de FP. No
s’ha avançat tant en la construcció d’un model d’informació i orientació professional in-
tegrat i en la construcció d’un observatori de la FP dins de l’Observatori del Mercat de
Treball.

L’ICQP, previst en la disposició addicional cinquena de la Llei 17/2002 i creat mitjançant
el Decret 176/2003, de 8 de juliol, és un òrgan tècnic de suport al CCFP i al SOC, encar-
regat de definir i proposar, per a l’àmbit de Catalunya, un sistema integrat de qualifica-
cions i FP, com a instrument per identificar i reconèixer competències, definir i actualitzar
les qualificacions professionals i la formació associada, i convalidar o correspondre en-
tre la formació específica, l’ocupacional, la contínua i l’experiència laboral, d’acord amb
la normativa aplicable (art. 1.2).

L’ICQP col·labora en la definició dels perfils professionals adients a les necessitats de qua-
lificació que tenen les empreses. Ara bé, cal tenir en compte que des del punt de vista de
l’Administració i de l’ICQP, la necessitat de qualificació que tenen les empreses s’entén
com la necessitat d’ajustar el perfil de competències de la persona a les característiques
del lloc de treball. No es tracta de relacionar l’oferta i la demanda, sinó de valorar el grau
d’ajust entre el treballador i el lloc de treball. Actualment, l’ICQP elabora el Catàleg cata-
là de qualificacions professionals, que té una part de qualificacions que fa referència als
perfils professionals (és a dir, a les competències) i l’altra part que es refereix als mòduls
formatius (és a dir, a la formació que s’associa a aquestes competències). Aquest Catà-
leg complementa el Catàleg elaborat a escala nacional per l’INCUAL. En l’elaboració
d’aquests catàlegs participen tant les administracions educatives com les laborals dels
dos àmbits (estatal i autonòmic).

En aquest sentit des de l’ICQP s’ha iniciat una metodologia que consisteix en:

• Identificar els canvis que es produeixen als diferents llocs de treball de tipus tec-
nològic, organitzatiu i normatiu i que afecten les tasques.
• Determinar el grau d’afectació d’aquests canvis en les competències.
• Redissenyar les competències i la formació associada, en funció dels canvis.
• Actualitzar periòdicament el Catàleg de qualificacions i l’acreditació de compe-
tències.
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Per tal d’identificar els canvis tecnològics, organitzatius i normatius dels llocs de treball amb
efectes sobre les tasques del treballador, l’ICQP disposa d’una eina elaborada per la Fun-
dació CIREM.137 Aquesta eina és un sistema expert que permet establir mecanismes d’aler-
ta sobre possibles indicis de canvis en els requeriments de qualificacions professionals.

Cal tenir en compte que aquesta eina no és un instrument de precisió ni de predicció,
sinó que l’objectiu és proporcionar informació sobre els possibles canvis que es poden
donar en les funcions professionals i les ocupacions i, en conseqüència, en els nous re-
queriments a què ha de fer front la formació.

Proporciona informació en dos àmbits diferents: el primer se centra en les famílies profes-
sionals que conté el Catàleg nacional de qualificacions professionals. A partir de 16 indica-
dors ordenats en tres factors (socioeconòmic, sistema productiu i mercat de treball i condi-
cions laborals), analitza l’evolució en el temps de les variacions mitjanes d’aquests indicadors.

El segon àmbit analitza les àrees de competència associades a cada família professio-
nal partint d’uns indicadors quantitatius (8 de caràcter socioeconòmic i 10 centrats en la
innovació) i qualitatius (ja siguin procedents de fonts documentals com de l’opinió d’ex-
perts en la matèria).

Els grups de treball de cada família professional analitzen la informació obtinguda mitjan-
çant aquesta eina per identificar les competències emergents que poden donar lloc a no-
ves qualificacions o a la modificació de les ja existents, de tal manera que es defineix de
nou la formació associada a aquestes qualificacions.

En resum, l’ICQP s’ha dotat d’una eina metodològica que combina en si mateixa infor-
mació quantitativa i qualitativa per identificar els canvis de les competències professio-
nals que exigeixen les diferents qualificacions i així adequar en la mesura que es pugui
la formació associada a aquestes qualificacions, amb l’objectiu últim de garantir la seva
adequació satisfactòria a les necessitats de l’entorn productiu i de les persones.

De les entrevistes mantingudes amb els agents socials i del territori, se n’han extret els se-
güents punts dèbils de l’ICQP, que es converteixen en aspectes de millora i sobre els quals
seria convenient treballar:

• Un dels principals problemes a què ha de fer front la integració dels subsistemes
és la inexistència d’un model, atès que el Catàleg de qualificacions professionals no

137 AC 2004 0013 (convocatòria 2004).
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està aprovat; a més, no es disposa d’un sistema d’acreditació de competències. Úni-
cament hi ha diverses experiències pilot.
• L’altre inconvenient és la manca de contacte amb la realitat socioeconòmica del te-
rritori, tant amb els ciutadans com amb el teixit empresarial. Seria convenient fer el
sistema de qualificacions professionals més intel·ligible.

6.2. FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL

6.2.1. ÒRGANS COMPETENTS EN LA PLANIFICACIÓ

La competència de planificar la FP inicial correspon al Departament d’Educació de la
Generalitat, que ha de respectar els continguts bàsics i mínims fixats pel Ministeri d’Educació
i Ciència amb caràcter general i per tot l’Estat. En concret, recau sobre la DG d’Ensenya-
ments Professionals, Artístics i Especialitzats.138 La Subdirecció General competent és
la de Planificació i Organització de la Formació Professional.

Els serveis territorials del Departament d’Educació desenvolupen un sistema propi de
detecció de necessitats formatives, i a la vegada reben les demandes del sector empre-
sarial, dels centres educatius i dels ajuntaments. En concret, les comissions de planifica-
ció dels serveis territorials del Departament139 reben les demandes de cicles formatius
(procedents dels empresaris, dels centres educatius, dels ajuntaments o fruit de la de-
tecció de necessitats als serveis territorials). A partir de la proposta de cada territori, des
dels serveis centrals es fa una priorització de les actuacions, en funció dels recursos i
d’una visió global de l’oferta a Catalunya.

Per tant, en el model de planificació de la FP inicial, les comissions de planificació dels
serveis territorials són els òrgans neuràlgics i integren en les seves decisions factors sec-
torials i territorials i de demanda i oferta de FP al territori. Les comissions s‘estructuren
en una part fixa (integrada pel president, que és el director de serveis territorials; un se-
cretari, que és el coordinador de la FP; el cos d’inspectors de la FP, i per la persona que
exerceix les funcions de planificació al territori), i en una altra estructura variable (amb re-
presentació de l’àmbit municipal, amb els alcaldes, regidors de desenvolupament econò-
mic i social, etc.); consells de la FP a escala municipal (com el del Barcelonès, el de
Terrassa), i el director del centre públic de FP.

138 Tal com estableix la lletra a de l’article 145 del Decret 269/2007, d’11 de desembre, de reestructuració del
Departament d’Educació (DOGC núm. 5028, de 13.12.2007).
139 El Departament d’Educació s’estructura territorialment en nou delegacions territorials: Barcelona - I Ciutat, Barcelona
- II Comarques, Baix Llobregat - Anoia, Vallès Occidental, Maresme - Vallès Oriental, Girona, Lleida, Tarragona i Terres
de l’Ebre.
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6.2.2. INSTRUMENTS DE PLANIFICACIÓ

Les fonts d’informació que s’utilitzen per fer la planificació són els serveis territorials del
Departament, els municipis, els sectors i els centres educatius (instituts d’educació se-
cundària). A partir d’aquí es fa la proposta de planificació territorial, que ha de respondre
els següents criteris generals:

• potenciar l’oferta de cicles formatius en centres on ja està implantada una família
concreta;
• evitar la dispersió de cicles solts;
• concentrar l’oferta d’un cicle formatiu en un únic centre quan hi hagi una dispersió
i un excés d’aquesta en una zona determinada;
• repartir l’oferta de cicles formatius d’acord amb la demanda laboral de cada zona;
• evitar moviments de població innecessaris;
• dur a terme una distribució territorial equilibrada de l’oferta, tenint en compte les bar-
reres naturals, i
• justificar l’existència de cicles solts a centres concrets per motius de compensació
territorial, potenciació de centres o altres consideracions dels directors dels serveis ter-
ritorials.

Finalment, la distribució territorial de l’oferta formativa es concreta mitjançant un polinomi que
dóna un coeficient de distribució aplicable al total del creixement previst i que té en compte:

• la població de la zona objecte de planificació;
• l’alumnat que acaba l’ESO;
• l’alumnat que acaba el batxillerat;
• la ràtio entre aquests ensenyaments i la FP;
• l’ocupació dels cicles a cadascun dels serveis territorials del Departament, i
• la configuració geogràfica del territori.

En la determinació de l’oferta de FP inicial té un pes important la preinscripció i la matrí-
cula dels alumnes, a diferència dels altres dos subsistemes, que es basen més en pre-
visions d’alumnes, matrícula que revisen anualment les comissions de planificació.

6.2.3. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ

El pla d’avaluació del Departament d’Educació preveu l’elaboració anual d’una avaluació
exhaustiva per a cada etapa educativa, amb la finalitat d’obtenir dades del sistema com-
pletes i rellevants que orientin sobre les actuacions que cal dur a terme. El 2008 s’ha d’ela-
borar l’informe d’avaluació de la FP i en aquest marc el Consell Superior d’Avaluació del
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Sistema Educatiu ha elaborat un document de bases140 que conté els objectius, els an-
tecedents, la singularitat dels indicadors i la metodologia de treball. Per redactar aquest
document s’ha comptat amb la col·laboració de quatre grups de treball de composició va-
riada i de diferents disciplines (un grup tecnicocientífic, un d’institucional, un d’experts do-
cents i un d’experts del món empresarial, sindical i local).

S’ha previst que l’avaluació comprengui els cursos de 2001-2002 al 2006-2007. La tau-
la següent conté els objectius generals i els específics d’aquesta avaluació. Entre els ob-
jectius generals destaca, per la seva relació amb el present estudi: «diagnosticar la si-
tuació de la FP quant a la satisfacció de la demanda i les necessitats de les persones i
del mercat de treball». Cal tenir en compte que un dels objectius específics és crear un
sistema d’indicadors ad hoc per tal d’avaluar de manera sistemàtica i cíclica la FPR.

L’avaluació de la FP inicial s’ha de centrar en cinc criteris, d’acord amb els estàndards
d’avaluació utilitzats comunament (Nacions Unides, OCDE, UE):

• pertinència, per tal de mesurar l’adequació dels objectius i dels resultats en el con-
text en el qual es desenvolupa la FP inicial;141

140 Document de bases per a la definició dels continguts, la metodologia i indicadors de l’avaluació de la formació
professional reglada de Catalunya. Barcelona, Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, 2007.
141 Entre els indicadors previstos per mesurar aquest criteri, consta l’adaptabilitat del sistema al context productiu.
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Taula 28. Objectius de l’avaluació de la formació professional del sistema educatiu

Font: elaboració pròpia a partir del Document de bases per a la definició dels continguts, la metodologia

i indicadors de l’avaluació de la FPR de Catalunya.

Objectius generals

Realitzar un diagnòstic de situació de la FP del

sistema educatiu, quant a la satisfacció de deman-

des i necessitats de les persones i del mercat de

treball

Detectar els punts forts i febles del sistema en el

seu conjunt

Informar la societat sobre la qualitat del sistema i

la seva utilitat com a instrument de formació, inser-

ció laboral i cohesió social

Dur a terme una acció prospectiva sobre el siste-

ma que permeti projectar el seu futur

Objectius específics

Avaluar el grau d’acompliment de les finalitats que

políticament i socialment s’assignen a la FP del

sistema educatiu

Avaluar la percepció social sobre la FPR i tot el sis-

tema de FP

Valorar l’estat de situació de l’estructura i l’organit-

zació del sistema, així com el de la carrera docent

Crear un sistema d’indicadors ad hoc que perme-

ti avaluar sistemàticament i cíclicament la FP

Comparar la situació de la FP del sistema educa-

tiu amb la d’altres països de l’OCDE



• eficiència, que quantifica l’assoliment dels resultats en relació amb una combina-
ció adequada de les activitats dutes a terme i dels recursos que s’hi destinen, tant des
d’un punt de vista quantitatiu com qualitatiu;
• eficàcia, per tal de mesurar la correspondència entre l’assoliment dels objectius i
dels resultats amb les necessitats i expectatives polítiques, socials i econòmiques que
es fixen en la FP inicial, sense tenir en compte els costos per aconseguir-los;142

• impacte, amb la finalitat de valorar els resultats del sistema de formació en relació
amb la satisfacció de les necessitats i demandes dels titulats i de les empreses, les
expectatives socials i econòmiques i els objectius polítics, i143

• sostenibilitat, per tal de mesurar si els resultats positius de l’avaluació són suscep-
tibles de continuïtat.

El quadre següent resumeix el marc conceptual proposat per avaluar la FP inicial reglada.

142 Com a indicadors d’eficàcia s’han d’utilitzar, entre d’altres, la capacitat d’innovació i incorporació de noves tecno-
logies; la relació entre oferta i demanda formativa, i la resposta del sistema a les noves necessitats de qualificació de-
rivades dels canvis estructurals de l’economia.
143 Entre els indicadors establerts per mesurar l’impacte, podem ressaltar la relació entre la FP i el desenvolupament
de tasques al lloc de treball i la correlació entre titulació i contingut del lloc de treball.
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Taula 29. Marc conceptual de l’avaluació de la formació professional reglada

Àmbits Criteris
d’avaluació

Línies de treball
d’avaluació

Font: elaboració pròpia a partir del Document de bases per a la definició dels continguts, la metodologia

i indicadors de l’avaluació de la FPR de Catalunya.
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D’altra banda, cal assenyalar també que en el marc d’avaluació de la FP ja ha finalitzat
l’estudi sobre la inserció laboral de l’alumnat, elaborat pel Departament d’Educació i el
Consell de Cambres,144 que ha fet el seguiment de la situació laboral i formativa de
l’alumnat graduat en CFGM i en CFGS durant el curs 2006-2007 sis mesos després d’ha-
ver acabat els estudis. Els resultats demostren que la FPR és una bona via d’entrada al
mercat de treball, atès que l’alumnat entrevistat presenta uns bons resultats d’inserció:
només el 4,6% de l’alumnat que ha finalitzat els estudis ni estudia ni treballa.145 Del 95%
i escaig restant, el 49,6% treballa, el 20,6% estudia i treballa i el 24,9% continua estudiant.

Entre els que treballen, més de dues terceres parts ho fan en una ocupació estretament
relacionada amb la formació rebuda (el 81,2% en el cas dels graduats en CFGS, i el
78,5% en el dels graduats en CFGM).

Per acabar, cal constatar la voluntat de les dues institucions responsables de l’estudi de
continuar amb caràcter anual l’anàlisi efectuada, de tal manera que es puguin obtenir da-
des fiables sobre l’itinerari d’inserció de l’alumnat graduat en FP i esdevenir un instrument
de referència en aquest àmbit.

6.2.4. ANÀLISI DE L’AJUST DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL

A partir de les entrevistes efectuades tant als responsables de la planificació com a la res-
ta d’agents entrevistats i de les ponències presentades en el I Congrés Internacional de
la Formació Professional i Empresa,146 s’observen un conjunt de punts dèbils i forts, que
s’han classificat seguint la metodologia DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses i oportu-
nitats). L’anàlisi DAFO és una eina simple i generalitzada en la presa de decisions estra-
tègiques, l’objectiu de la qual és facilitar la identificació dels factors estratègics crítics per
dur a terme canvis organitzacionals: consolidant les fortaleses, minimitzant les debilitats,
aprofitant els avantatges de les oportunitats i eliminant o reduint les amenaces.

La DAFO que s’ha elaborat en aquest apartat i en els següents parteix, com s’ha dit, de
la informació extreta en les entrevistes efectuades, i pretén aportar idees per a la refle-

144 Departament d’Educació i Consell General de Cambres de Catalunya. Inserció laboral de les persones graduades
de formació professional inicial. 2006-2007. Barcelona, el Departament i el Consell, 2007.
145 Els motius pels quals aquest 4,6% no estudia ni treballa són: manca d’experiència professional, manca d’ofertes
atractives econòmicament, manca d’ofertes adequades a la formació rebuda, llunyania de l’oferta de treball respecte el
lloc de residència, etc.
146 Organitzat per la Fundació BCN Formació Professional, l’Ajuntament de Barcelona i la Cambra de Comerç de
Barcelona (17, 18 i 19 d’octubre de 2007).
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xió dels aspectes positius i negatius relacionats amb el sistema de la FP. En aquesta
anàlisi s’ha considerat que els elements interns són els propis del sistema de FP (ja si-
gui inicial, ocupacional o contínua) que depenen de l’Administració pública (amb indepen-
dència de quina sigui competent en cada cas), mentre que els elements externs són, per
exclusió, la resta.

Per debilitats s’entenen els punts dèbils de l’Administració, és a dir, els aspectes relacio-
nats amb la seva estructura i el seu funcionament intern, mentre que les amenaces es
refereixen als aspectes de l’entorn que poden impedir la implantació d’estratègies o que
poden reduir-ne l’efectivitat. D’altra banda, les fortaleses fan referència als punts forts
que presenta el sistema de FP, incloent-hi les capacitats, els recursos o els èxits asso-
lits. Per acabar, s’entén per oportunitats tots aquells aspectes que poden representar una
possibilitat per millorar la situació actual del sistema de la FP.

Debilitats

• En relació amb la concentració de l’oferta formativa en centres que siguin referents
en els sectors,147 cal tenir present les rigideses del sistema que cal afrontar, com ara
el necessari reciclatge del professorat d’especialitats formatives que han esdevingut
obsoletes, les demandes d’oferta formativa dels municipis, els problemes de mobili-
tat amb què es pot trobar l’alumnat i els problemes de finançament que pot signifi-
car per als alumnes cursar aquests estudis, atès que la FP no és un estudi obligato-
ri i això comporta que hi hagi menys ajuts públics en comparació amb altres estudis
que sí que són obligatoris. Per això l’Acord estratègic, punt 2.3, mesura 15, preveia
posar en marxa el 2005 un programa de beques i ajuts, i comprometia alhora un
pressupost d’un milió d’euros, per facilitar la mobilitat dels alumnes al centre de for-
mació en els casos en què la nova planificació de l’oferta pública de FP ho requerís.
Posteriorment, un mandat unànime del Parlament de Catalunya pres el dia 5 de ju-
liol de 2007, especifica que «el Govern de la Generalitat obri una convocatòria de be-
ques adreçada a persones que habiten en zones de baixa densitat de població, que
els permeti accedir a l’oferta de cicles formatius existents, fomentant així la igualtat
d’oportunitats i l’equitat territorial».148

147 Cal tenir present que a Catalunya no s’ha publicat encara cap norma que reguli aquests centres de referència sec-
torial, però sí que hi ha una concentració de l’oferta formativa sectorial en un centre determinat que fa de referència de
la família professional concreta.
148 En aquest sentit, el 14 de setembre de 2007, el conseller d’Educació va anunciar la concessió per al curs 2008-
2009 de beques de mobilitat per als estudiants de FP de la Vall d’Aran, per tal que puguin desplaçar-se a cursar cicles
formatius que no s’imparteixin a la comarca.
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• Les mancances de la FP inicial, com ara en l’àmbit de les tecnologies de la infor-
mació i la comunicació (TIC) i dels idiomes, sovint són cobertes per la FPO. Aquest
fet és especialment important en el cas dels idiomes, atès que requereixen un perío-
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de d’aprenentatge llarg com el que pot proporcionar la FPR. En aquest sentit, l’Acord
estratègic recull, en el punt 2.2, mesura 13, la introducció de l’aprenentatge de l’an-
glès a tots els cicles formatius de FP a partir del curs 2007-2008.
• D’altra banda, manca també formació específica sobre el funcionament de les em-
preses i emprenedoria, per tal d’incrementar el coneixement dels alumnes de què és
una empresa i com funciona.149

• Tot i la tendència a reduir-se, hi ha un nombre important d’alumnes que no es gra-
duen amb ESO, el 21% el 2005, fet que empetiteix el planter de possibles alumnes
als cicles mitjans.
• En les pràctiques a empreses hi ha dificultats per ajustar en tots els casos les ac-
tivitats que s’han de dur a terme al contingut del currículum del cicle formatiu.
• D’altra banda, els agents constaten que l’orientació que es presta des dels centres
educatius és més acadèmica que professional.
• Les polítiques educatives generals, no només les relatives a la FP inicial, han de
preveure mesures per afrontar el repte que comporta la integració en el sistema edu-
catiu d’alumnes immigrants que generalment tenen un rendiment educatiu menor que
els alumnes nadius. Aquest fet és constatat pel darrer informe sobre l’educació ela-
borat per l’OCDE, que afirma que el rendiment dels alumnes d’origen immigrant és me-
nor al dels companys nadius, si bé s’aprecien diferències significatives entre els paï-
sos.150 Aquest informe indica expressament que els sistemes educatius europeus
han de preveure actuacions per tractar la creixent diversitat socioeconòmica i cultu-
ral de l’alumnat, i en especial, defensa l’adopció de mesures per garantir que els alum-
nes d’origen immigrant puguin inserir-se en el mercat de treball amb unes habilitats
bàsiques fortes i a la vegada amb capacitat i motivació per continuar formant-se al llarg
de la vida.

Amenaces

• Hi ha dificultats per respondre a la demanda de tècnics formats en ocupacions de
famílies professionals del sector industrial perquè no hi ha suficients alumnes interes-
sats en aquests estudis. Cal un treball coordinat entre totes les institucions perquè la

149 En aquest sentit, cal destacar les mesures enunciades en la Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’Estatut del treball
autònom sobre el foment i la promoció del treballador autònom. Entre aquestes mesures destaquen les dirigides a fo-
mentar el treball autònom en el sistema educatiu, i en particular en la FP, així com les encaminades a afavorir la forma-
ció i readaptació professionals dels treballadors autònoms, i facilitar-ne l’accés als programes de FP (article 28.1 de la
citada Llei).
150 Cal constatar que aquestes afirmacions de l’informe es fonamenten en dades de 14 països, entre els quals no cons-
ta Espanya. D’altra banda, cal tenir en compte que el rendiment dels alumnes que s’analitza utilitza les dades de l’infor-
me PISA referents al rendiment en matemàtiques i en lectura. Education at a Glance. OCDE, 2007. Pàg. 106-107.
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societat valori aquestes formacions. En aquest sentit, destaca la política iniciada de
concentració d’oferta formativa especialitzada en algun centre per convertir-lo en re-
ferent aprofitant sinergies moltes de les quals vénen de lluny. El factor que més influen-
cia en l’atracció dels alumnes vers la FP és que els centres siguin un referent en
aquest àmbit. D’una banda, els alumnes saben que trobaran una feina en finalitzar els
estudis i, de l’altra, els empresaris reconeixen i valoren la preparació dels alumnes d’a-
quell centre en concret i aposten per la seva contractació. Un exemple n’és l’escola
d’automoció a la Mancomunitat Sabadell Terrassa.
• Hi ha una demanda de cicles formatius vinculats a famílies professionals del sec-
tor serveis per part de l’alumnat que en algun cas pot estar per damunt de la deman-
da del mercat de treball.
• La segregació de nois i noies en els cicles formatius i la manca de models de refe-
rència socials o familiars que ajudin a superar aquesta segregació.
• La població activa no té plenament assumida la idea de formació al llarg de la vi-
da, des de la vida adulta no es veu la FP inicial com una formació a fer.

Fortaleses

• La decisió de construir centres potents que siguin referents en sectors determinats
potencia la capacitat d’innovació. Tot i així, cal tenir en compte que aquest procés
comporta una concentració de certs cicles formatius en menys centres, fet que pot pro-
vocar problemes de mobilitat atès que comporta passar d’un model d’oferta extensi-
va territorialment de cicles formatius a un de menor extensió territorial.
• Millora de l’accessibilitat als cicles formatius amb la introducció de mesures flexi-
bilitzadores. El Decret 240/2005, de 8 de novembre,151 estableix un conjunt de me-
sures flexibilitzadores de la FP com ara la matriculació parcial, les col·laboracions per
impartir crèdits en entorns laborals, els convenis amb empreses per formar les seves
plantilles, la formació semipresencial, a distància, la formació a mida, l’acreditació de
la competència professional o l’obtenció directa dels títols amb l’objectiu d’incremen-

151 Decret 240/2005, de 8 de novembre, pel qual s’estableixen diverses mesures flexibilitzadores de l’oferta dels en-
senyaments de FP específica. L’objectiu del Decret és desenvolupar enfocaments de formació oberts i flexibles amb la
finalitat de permetre a la ciutadania definir la seva trajectòria individual alhora que establir estructures i mecanismes
flexibles i oberts per a la FP. Igualment es considera prioritària la millora de les respostes dels sistemes de FP per a les
necessitats de les persones o grups amb risc d’exclusió. En aquest sentit, les mesures flexibilitzadores que s’establei-
xen són la impartició parcial de cicles, les distribucions temporals extraordinàries i les distribucions conjuntes, la ma-
trícula parcial, les col·laboracions per impartir crèdits en entorns laborals i les ofertes a col·lectius singulars. En la dis-
posició addicional s’estableix que s’han de prioritzar els convenis de col·laboració amb empreses que impliquin
compromisos que afavoriran la inserció, reinserció, promoció laboral o autoocupació de les persones que seguiran la
formació. 
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tar el nombre de joves amb FP i el de persones adultes que estan treballant i no la te-
nen.152

• El desplegament del Decret 240/2005 ha comportat la signatura d’alguns convenis
amb empreses que tenen una importància remarcable en el teixit productiu del terri-
tori on estan ubicades i necessiten una formació a mida dels seus treballadors. En són
exemple el conveni signat amb l’empresa Taurus ubicada a l’Alt Urgell, segons el qual
l’IES Oliana ofereix formació en funció dels programes de l’empresa que, a la vega-
da, es compromet a contractar l’alumnat format. A la vegada, el Consell comarcal ha
contractat un transport per traslladar els alumnes al centre, en col·laboració amb els
serveis territorials del Departament d’Educació. Un altre bon exemple n’és el de la co-
operativa de Guissona, que, davant la necessitat de tècnics de manteniment, va sig-
nar un acord amb l’Administració per impartir aquesta formació a la seva plantilla.
L’empresa paga les hores que els treballadors inverteixen en la formació com a ho-
res extraordinàries si els alumnes aproven.

La importància de la relació empresa-centre de formació es reflecteix en la recent signa-
tura de set convenis de col·laboració entre empreses de Lleida i diferents instituts del te-
rritori, que abasten sectors diversos com ara la construcció, el sector agrícola, l’alimen-
tari, l’hoteleria i turisme, l’atenció sociosanitària i la infermeria.153

• El desplegament del Decret 240/2005 ha comportat iniciar la FP a distància com a
prova pilot amb 328 places, que s’han ampliat a 3.600 places el curs 2006-2007.
• L’increment de l’oferta, és a dir, del nombre de cicles formatius que s’ofereixen, tal
com reflecteix la taula següent:

152 Complementen aquesta norma el Decret 67/2007, de 20 de març, pel qual es regulen els ensenyaments de FP ini-
cial en la modalitat de distància i la Resolució EDU/2901/2007, de 25 de setembre, que estableix amb caràcter experi-
mental la modalitat semipresencial en els ensenyaments de FP inicial, ja comentats en el capítol 2.
153 Nota de premsa del Departament d’Educació de 20.11.07.
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Taula 31. Increment del nombre de cicles formatius que s’han ofert. Catalunya, 2004-2008

Curs Grups nous de primer Grups nous de segon Total grups nous

Curs 2004-2005 75 - 75

Curs 2005-2006 75 50 125

Curs 2006-2007 78 49 127

Curs 2007-2008 105 51,5 156,5

Font: Departament d’Educació.



• Determinats ensenyaments s’han obert a l’oferta pública, com ara l’ensenyament
de l’esport (futbol, bàsquet, muntanyisme i escalada).
• Creació de nous títols: tècnic en manteniment de vaixells d’esbarjo, manteniment
de maquinària de construcció i agrícola, CFGM de conducció de maquinària de cons-
trucció (únic a l’Estat espanyol).
• Els projectes d’integració de FP són una altra de les fortaleses del sistema. Aquests
centres integren tota l’oferta de la FP (FPR, FPO i FC) i pretenen donar resposta a la
demanda de professionals del teixit empresarial i industrial del seu entorn. Hi ha previs-
tos 12 centres a les localitats següents: Terrassa, Granollers, Girona, Barcelona (2), Lleida,
l’Hospitalet, el Prat de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Tarragona, Manresa i Olot.
• Millors passarel·les entre els CFGM i CFGS. El curs 2006-2007 s’han ofert 2.450 pla-
ces del curs de preparació a la prova d’accés als CFGS, previst a la LOE (art. 41). El
curs s’adreça a les persones que hagin finalitzat un CFGM i vulguin presentar-se a les
proves d’accés als cicles de grau superior per continuar la seva carrera professional.
• Actuació integrada per reduir el fracàs escolar. D’una banda, el Departament
d’Educació ha implementat un seguit de mesures per donar resposta a la diversitat
de ritmes d’aprenentatge i interessos dels alumnes en l’educació obligatòria: grups
flexibles, grups de reforç, tractament de la diversitat a l’aula, grups cooperatius, pro-
grames per a la integració d’alumnat d’incorporació tardana, tutories de seguiment
individualitzat, relació amb els recursos de l’entorn. Tot i això, atès que hi ha jovent
que finalitza l’ESO sense haver-ne assolit els objectius i que, consegüentment, no
obté la titulació corresponent, el Departament d’Educació posa al seu abast un con-
junt de programes alternatius de formació que faciliten la incorporació al món del tre-
ball i que completen la seva formació per tal que puguin, si escau, superar la prova
d’accés als CFGM i prosseguir els estudis de FPR. Aquesta formació alternativa es
concreta actualment en els programes de garantia social, les cases d’oficis i la for-
mació de persones adultes. El curs 2005-2006 es van atendre 5.146 alumnes dels
quals el 36% va superar la prova d’accés als CFGM. Això els va donar l’opció de tor-
nar al sistema educatiu i de cursar FP inicial nou mesos després d’haver finalitzat sen-
se èxit l’ESO o d’haver-la abandonat.
• Una darrera fortalesa del sistema és, tal com constata l’estudi del Consell de
Cambres i del Departament d’Educació ja citat, l’elevada correspondència que hi ha
entre els estudis de la FP inicial i el contingut dels llocs de treball que desenvolupa
amb posterioritat l’alumnat que han cursat aquests estudis.

Oportunitats

• L’elevat grau d’inserció dels alumnes titulats en cicles formatius, tal com s’ha co-
mentat anteriorment, en fer referència a l’estudi elaborat pel Departament d’Educació
i el Consell de Cambres.
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• La FP inicial forma part de l’agenda política actual.
• L’ampli ressò de les campanyes de prestigi i divulgació de la FP inicial.

6.3. FORMACIÓ PER A L’OCUPACIÓ. FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL

6.3.1. ÒRGANS COMPETENTS EN LA PLANIFICACIÓ

El Reial decret 395/2007, de 23 de març, integra els dos subsistemes de la FP no re-
glada en la formació per a l’ocupació. Tot i això, aquesta integració és molt recent, i en-
cara no s’ha traslladat a la pràctica, per la qual cosa s’han de tractar per separat la FC
i la FPO.

Pel que fa a la FPO, els òrgans competents a escala autonòmica són el SOC i les meses
locals, si bé en nivells diferents. Així, algunes de les funcions del Consell de Direcció del
SOC són aprovar el Pla general d’ocupació de Catalunya i les ordres de convocatòria
anuals de la FPO. Aquestes ordres determinen els col·lectius de destinataris de les accions
de formació i les especialitats formatives prioritàries. Algunes de les funcions de la Subdirecció
General de Serveis d’Ocupació són planificar les actuacions del SOC en matèria de FP i
impulsar i supervisar els procediments de concurrència competitiva necessaris per a la con-
cessió d’ajuts i subvencions de la seva competència programats pel SOC.

Les meses locals d’ocupació, que són els òrgans de participació territorial del SOC (art.
9 c de la Llei 17/2002), intervenen en la planificació de l’oferta formativa i incorporen les
necessitats formatives dels treballadors/res i de les empreses en els criteris d’atorgament
de les subvencions per dur a terme accions de FPO. Les meses estan integrades per re-
presentants del Departament de Treball, de l’Administració local de l’àmbit corresponent,
de les organitzacions sindicals i empresarials representatives del territori concret, del sec-
tor de l’economia social i de les entitats sense ànim de lucre, així com d’experts desig-
nats per les associacions i les federacions d’entitats de formació degudament acredita-
des (art. 10.2 Llei 17/2002).

6.3.2. INSTRUMENTS DE PLANIFICACIÓ

Pel que fa a les fonts d’informació i instruments de planificació de l’oferta formativa de la
formació dirigida al col·lectiu de persones aturades, destaquen:

En primer lloc, la detecció de necessitats formatives que elabora el gabinet estadístic
del Departament de Treball a partir del tractament de dades relatives a l’ocupació i a la
formació realitzada. Les primeres provenen dels serveis territorials del Departament (da-
des relatives a la contractació, la vinculació d’aquesta a la formació rebuda, les ocupa-

Estudi sobre l’oferta formativa de la Formació Professional
a Catalunya i les qualificacions requerides per les empreses

129



cions de difícil cobertura, la distribució territorial dels demandants d’ocupació no ocupats
(DONO),154 etc. mentre que les segones són de caràcter més qualitatiu, com ara els re-
sultats d’estudis sobre la inserció dels alumnes.

El programa operatiu del FSE, el PNR i l’ECO també proporcionen informació rellevant
per a la planificació de la FPO. En aquests documents s’identifiquen els col·lectius, que
amb caràcter prioritari, han de ser els destinataris de la formació prevista; també es de-
termina la intensitat de la formació (què se subvenciona de manera total i què es cofi-
nança, els eixos d’actuació, etc.). Entre aquests instruments destaca el programa ope-
ratiu, atès que es configura com el marc d’actuació general on s’inclouen els altres
plans.

Amb tota aquesta informació s’elaboren uns qüestionaris o graelles que es remeten a
les meses locals d’ocupació, amb la finalitat de detectar les especialitats formatives
que cal prioritzar. D’altra banda, les meses també reben informació sobre els resultats
de la priorització d’anys anteriors i el grau d’execució dels cursos, així com dades es-
tadístiques sobre els DONO del territori. La priorització que estableixen les meses lo-
cals representa el 10% de la puntuació total que estableix la convocatòria anual per dur
a terme la FPO.

Per determinar i prioritzar l’oferta al territori les meses locals tenen en compte:

• La informació sobre les àrees professionals i especialitats formatives aprovades l’any
anterior en la convocatòria de Pla FIP en relació amb les sol·licituds presentades i les
especialitats homologades als centres col·laboradors. És a dir, per a cada especiali-
tat formativa es compara el nombre d’aules homologades, el nombre de cursos sol·li-
citats, el de cursos atorgats i el nombre de cursos executats.
• L’anàlisi del perfil i del sector econòmic, tant de l’atur en general com dels deman-
dants d’ocupació, registrats al territori.
• L’anàlisi de les ocupacions més demandades al territori i de les ofertes de treball
rebudes a les OTG ubicades al territori.
• El Catàleg d’ocupacions de difícil cobertura per a Catalunya, aprovat pel Consell
de Direcció del SOC.

154 Els DONO són les persones inscrites com a demandants de feina a les oficines del SOC, que, a més d’incloure les
persones en atur que cerquen feina a jornada completa, comprenen els estudiants de formació reglada, els beneficia-
ris de la xarxa d’economia alternativa i solidària (REAS) amb menys d’un any de percepció, demandants de feina infe-
rior a 20 hores la setmana, demandants de feina inferior a tres mesos, estudiants menors de 25 anys o majors de 25
si són demandants de primera ocupació i demandants d’ocupació que estan fent col·laboració social.
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Tot i així, cal tenir present que de vegades les prioritzacions que estableixen les meses
locals no es concreten en oferta formativa real per diversos motius, com ara la dificultat
de trobar alumnes interessats en certs cursos o la manca de centres amb instal·lacions
adients (per l’elevat cost de les inversions en maquinària o tecnologia que comporta de
vegades), fet que els impedeix oferir una especialitat prioritzada, com pot ser en els cur-
sos de la branca industrial.155

A més d’aquest sistema anual de planificació, hi ha una sèrie d’accions puntuals que tam-
bé permeten planificar la FPO de manera que s’adeqüi al màxim a les necessitats de
l’entorn productiu com ara:

• La possibilitat de fer convocatòries específiques per a determinats sectors en els
quals manquen persones amb formació específica (com ara en el sector de l’atenció
a la dependència).
• Col·laboracions puntuals del Centre Innovació i Desenvolupament Empresarial (ac-
tualment ACC1Ó), en tant que centre col·laborador homologat que sol·licita formació
específica dirigida als emprenedors.
• D’altra banda, cal tenir en compte un tipus de formació inclosa en la FPO, la for-
mació de reciclatge, que proporciona informació sobre les necessitats empresarials,
però que no respon a cap planificació prèvia, atès que aquest tipus de formació té un
funcionament molt flexible, en subvencionar-se de manera total o parcial a partir de
la factura que presenta l’empresa pel desenvolupament d’una acció formativa, esco-
llida lliurement per l’empresa mateixa. D’aquesta manera, hi ha llibertat total per ele-
gir el contingut, el tipus de formació impartida i el centre on es fa, a la vegada que se
simplifica el procediment seguit per sol·licitar la subvenció.

El resultat final d’aquesta planificació es concreta en l’elaboració de les convocatòries
anuals per subvencionar accions formatives dirigides a la qualificació professional mit-
jançant FPO. D’igual manera que en la FC, les convocatòries anuals es configuren com
un instrument clau per actualitzar anualment les prioritats de l’oferta formativa en aquest
àmbit. Malgrat això, el principal inconvenient que presenten és el fet que en una única
convocatòria anual s’hagin de recollir diferents tipus de necessitats (sectorials, territo-
rials, transversals, etc.). Cadascuna d’aquestes necessitats es puntua i es pondera so-
bre el mateix total.

155 Diéguez, L. et al. Mapa de la formació professional ocupacional a la comarca del Barcelonès del 2005. Anàlisi de
la formació per a aturats i aturades i la seva relació amb el sistema productiu, Barcelona, CCOO, 2006.
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6.3.3. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ

L’avaluació de la FPO se centra en estudis sobre la inserció dels alumnes que duen a ter-
me els centres col·laboradors (i que posteriorment s’utilitzen per planificar l’oferta forma-
tiva) i en el seguiment de l’execució de les accions formatives per part del SOC. D’una
banda, podem destacar l’activitat de seguiment que duen a terme els promotors de FPO,
així com les respostes a un qüestionari anònim de satisfacció que contesten els alumnes.
De l’altra, cal tenir en compte que els tècnics del Departament de Treball fan un segui-
ment del manteniment de les condicions d’homologació dels centres acreditats.

És a dir, el seguiment no només se centra en el grau i mode d’execució de les activitats
formatives (metodologia impartida, gestió administrativa de les subvencions concedides,
grau d’execució d’aquestes) sinó també en el compliment dels requisits exigits als cen-
tres per homologar-se (estat de les instal·lacions, nombre d’alumnes per curs, sou del pro-
fessorat, materials didàctics emprats, etc.).

6.3.4. ANÀLISI DAFO DE L’AJUST DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL

En aquest apartat, es classifiquen els punts dèbils i forts de la FPO a partir de la informa-
ció extreta en les entrevistes realitzades, seguint la metodologia DAFO tal com s’ha ex-
plicat en l’apartat 6.2.4.

Debilitats

• Manca d’un mecanisme o dispositiu estable per canalitzar les propostes de plani-
ficació que s’originen al territori amb l’objectiu de configurar una planificació general;
únicament hi ha accions puntuals que provenen de fonts informals.
• Tal com ja s’ha comentat, les convocatòries anuals es configuren com un instrument
clau per actualitzar anualment les prioritats de l’oferta formativa ocupacional, si bé el
fet que una única convocatòria anual reculli els diferents tipus de necessitats (secto-
rials, territorials, transversals, etc.) pot fer-ne disminuir l’efectivitat.
• La priorització de les accions formatives que estableixen les meses locals d’ocu-
pació només representa el 10% dels criteris que marca la convocatòria. D’altra ban-
da, i malgrat que és un gran instrument, les meses locals compten amb pocs meca-
nismes al seu servei per optimitzar el grup de treball i disposen d’informació desigual
del mercat de treball segons els territoris.
• Els agents territorials constaten la dificultat d’adaptar l’oferta de qualificacions a les
necessitats dels sectors emergents, atès que en general es refereixen a ocupacions
noves i, en conseqüència, no elegibles a les convocatòries del Departament de Treball
perquè no estan incloses en la relació d’especialitats FIP reconegudes per l’INCUAL.
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Taula 32. Anàlisi DAFO de l’ajust de la formació professional ocupacional
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Negatiu
Debilitats

Mancança d’un dispositiu estable per canalit-
zar les propostes de planificació que s’originen
al territori i configurar així una planificació ge-
neral
Una única convocatòria ha de recollir totes les
necessitats (sectorials, territorials, transversals,
etc.)
Manca d’instruments de les meses locals, que
en resta la potencial eficàcia
Dificultat per adaptar l’oferta formativa a les ne-
cessitats emergents perquè es refereixen a ocu-
pacions noves no elegibles en les convocatòries
del SOC
Manca de continuïtat en el temps de l’oferta for-
mativa, que aquesta depengui de l’aprovació
definitiva del SOC i que la seva execució es li-
miti a un període determinat. No permet donar
respostes ràpides a necessitats puntuals (tan-
cament d’empreses)
L’oferta formativa no permet a les persones atu-
rades o a les ocupades millorar la seva qualifi-
cació professional en qualsevol període de l’any,
es restringeix a uns determinats mesos
La durada dels cursos de FPO impedeix moltes
vegades que els alumnes puguin finalitzar les
accions formatives
En determinades ocasions, els costos dels cur-
sos són més elevats que el finançament rebut
Burocràcia que comporta la signatura d’un con-
veni de pràctiques
La conveniència de fer pràctiques a les empre-
ses depèn de l’especialitat formativa i del perfil
d’entrada i experiència professional prèvia dels
alumnes
Manca un model integrat d’orientació
La supeditació a la convocatòria de la contrac-
tació laboral de les persones que fan orientació
professional impedeix consolidar un servei d’o-
rientació estable
Les persones en situació d’atur reben poca
orientació professional
Els recursos materials i econòmics per a l’orien-
tació professional són insuficients

(continua)

Positiu
Fortaleses

Durant els anys d’elevades taxes d’atur, la FPO
ha possibilitat a moltes persones en cerca de fei-
na l’accés a una formació gratuïta que els ha per-
mès la reinserció o requalificació laboral

En general, la FPO té una àmplia implantació ter-
ritorial a Catalunya
Millora dels estàndards de qualitat dels centres
de formació

Experimentació de la planificació en xarxa que
comporten els projectes d’integració de FP

Les pràctiques a les empreses proporcionen
aprenentatges pràctics d’una ocupació als
alumnes

Els alumnes de FPO incrementen la seva ocu-
pabilitat, fet que es reflecteix en uns majors ín-
dexs d’inserció laboral

El desplegament del Reial decret 395/2007 de
formació per a l’ocupació permet integrar la FPO
i la FC



D’altra banda, també constaten que la convocatòria específica del Departament de Treball
relativa a les noves qualificacions únicament conté com a especialitat elegible la de
treballador familiar.156

• Els agents critiquen la manca de continuïtat en el temps de l’oferta formativa, el fet
que aquesta depengui de l’aprovació definitiva del SOC i que la seva execució es li-
miti a un període concret. En determinades situacions hi ha una disfunció temporal en-
tre la planificació d’una activitat i el moment en què s’aprova, atès que pot arribar a
transcórrer més de sis mesos entre un i l’altre. Això pot comportar que, quan s’exe-
cutarà l’acció, la necessitat hagi deixat de ser-ho. Un exemple n’és el cas de tanca-
ments d’empresa o d’ERO.

156 Resolució TRE/1367/2007, de 27 d’abril (DOGC núm. 4882, de 14.05.2007).
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Taula 32. Anàlisi DAFO de l’ajust de la Formació Professional Ocupacional (continuació)
A
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Font: elaboració pròpia.

Negatiu
Amenaces

Generalment les pimes no acostumen a detec-
tar necessitats de formació de manera sistemà-
tica i organitzada
Problemes per obtenir suficients alumnes per
impartir cursos relacionats amb els oficis de sol-
dador, torner, electricista, etc.
Manca d’alumnes en accions formatives vincu-
lades a ocupacions de baixa o molt baixa quali-
ficació
Els alumnes d’acció formativa relacionada amb
un sector amb una elevada demanda del mer-
cat no acostumen a finalitzar el curs perquè els
contracten abans
Mancances del sistema d’informació de l’oferta
formativa (SOC i centres de formació)
Part de les empreses són reticents a tenir alum-
nes de la FPO en pràctiques, es decanten pels
que provenen de la FP inicial
Dificultats per adequar les pràctiques en les em-
preses amb el contingut de l’especialitat que cur-
sa l’alumne
L’oferta horària de la FPO no sempre permet als
alumnes conciliar la vida familiar i laboral

Positiu
Oportunitats

Els agents socials i del territori utilitzen la seva
estructura orgànica (territorial/sectorial) per de-
tectar necessitats formatives
Formació relativa a les noves tecnologies en al-
guns centres col·laboradors

Les pràctiques a les empreses són una bona via
d’inserció de les persones aturades

L’avaluació que duen a terme els agents se cen-
tra en el nivell d’inserció dels alumnes

Des dels centres d’orientació del territori els
agents informen de l’oferta formativa

Els agents orienten als alumnes cap a especiali-
tats formatives específiques lligades a un sector,
amb voluntat professionalitzadora, en contraposi-
ció a una major demanda de formació transversal



• D’altra banda, es constata que tota l’oferta formativa de FPO adreçada als
treballadors/res no ocupats concentra l’inici entre el mes de setembre i el mes de no-
vembre, de manera que en molts casos el mes de gener no hi ha cap oferta formativa
disponible. Això implica que no es disposi d’una oferta formativa flexible que permeti a
les persones aturades millorar la seva qualificació professional en qualsevol període
de l’any. A més, la FPO adreçada als treballadors/res ocupats es concentra els mesos
de novembre i desembre, mesos que, en general, són de molta activitat empresarial,
la qual cosa dificulta la participació dels treballadors/res en els processos formatius.
• La durada dels cursos de FPO impedeix en nombroses ocasions que els alumnes
(sobretot els treballadors i les treballadores temporals i els aturats que troben feina)
puguin finalitzar les accions formatives.
• En determinades ocasions, el cost dels cursos és més elevat que el finançament
rebut.
• Els agents constaten l’elevada burocràcia que comporta signar un conveni de pràc-
tiques perquè un alumne de la FPO faci una estada en una empresa.
• Les pràctiques en empreses no són aconsellables per a tots els cursos de FPO;
depèn de l’especialitat formativa i del perfil d’entrada i experiència professional prè-
via dels alumnes.
• Manca un model integrat d’orientació, atès que les actuacions de la xarxa local del
Servei d’Orientació Laboral no es coordinen amb les del SOC.
• La contractació laboral dels professionals que fan orientació professional està supe-
ditada a la convocatòria corresponent, fet que impedeix consolidar un servei d’orien-
tació estable en el temps.
• Les persones en situació d’atur reben poca orientació professional per encaminar-
se cap a les especialitats amb més inserció laboral.
• L’orientació professional que s’ofereix a les persones en situació d’atur necessita
més recursos materials (clubs de feina, aules d’informàtica amb connexió a Internet,
etc.), recursos econòmics i tècnics.

Amenaces

• Amb caràcter general, les petites i mitjanes empreses no acostumen a detectar ne-
cessitats de formació de manera sistemàtica i seguint un procediment preestablert.
• Els centres de formació tenen problemes per obtenir prou alumnes per impartir cur-
sos relacionats amb els oficis de soldador, torner, electricista, etc.
• D’altra banda, les accions formatives vinculades a ocupacions amb una baixa o
molt baixa qualificació tenen problemes per desenvolupar-se a causa de la manca d’alum-
nes, tot i que hi ha una demanda per part de les empreses. En aquests casos, per
cobrir aquesta demanda es recorre a altres programes adreçats a col·lectius amb es-
pecials dificultats d’inserció laboral.
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• Paral·lelament, hi ha una demanda per part del mercat de treball de determinats
perfils d’alta qualificació amb una formació molt específica que impedeix que els tre-
balladors i les treballadores aturats que s’estan formant finalitzin l’acció formativa,
atès que són contractats abans d’acabar.
• Tant el SOC com els agents que desenvolupen formació informen de l’oferta for-
mativa als potencials alumnes, si bé aquest sistema d’informació presenta mancan-
ces, com ara la capacitat d’atenció de les OTG, que es veu modulada per la càrrega
de feina; la impossibilitat dels centres de formació de contactar amb les persones atu-
rades; la manca de dispositius d’informació sobre el conjunt de l’oferta formativa en
un municipi o en un àmbit territorial concret, etc. Malgrat això, cal tenir en compte que
el SOC ha creat un cercador en línia de l’oferta formativa en FPO.157

• Part de les empreses són reticents a tenir alumnes de la FPO en pràctiques, ate-
sa la curta durada de l’estada. Generalment es decanten pels alumnes que prove-
nen de la FP inicial, perquè les pràctiques tenen una durada superior.
• De vegades hi ha dificultats per adequar les pràctiques a les empreses al contin-
gut de l’especialitat que cursa l’alumne.
• L’oferta horària de la FPO no sempre té en compte la necessitat dels alumnes de
conciliar la vida familiar i laboral.

Fortaleses

• La FPO possibilita a moltes persones que cerquen feina l’accés a una formació
gratuïta que els ha permès la reinserció o la requalificació laboral.
• En general, la FPO té una àmplia implantació territorial a Catalunya.
• Amb la voluntat de millorar la qualitat dels centres col·laboradors de formació, des
de l’any 2005 s’han incrementat els estàndards de qualitat que han de complir aquests
centres (s’ha exigit al centre, entre altres requisits, que disposi de la certificació ISO),
per la qual cosa el nombre total ha disminuït de manera considerable.
• Les pràctiques a les empreses previstes per la FPO són valorades de manera po-
sitiva pels agents, atès que proporcionen als alumnes aprenentatges pràctics d’una
ocupació i complementen la formació rebuda.
• Els alumnes de FPO incrementen la seva ocupabilitat, fet que es reflecteix en uns
majors índexs d’inserció laboral.
• El desplegament del Reial decret 395/2007 de formació per a l’ocupació obre la por-
ta a integrar la FPO i la FC i, per tant, a construir un sistema de formació per a l’ocu-
pació que posa al centre organitzatiu les persones treballadores i les empreses i que
ha de permetre fer els canvis necessaris en el sistema per endegar el nou model.

157 <http://www.oficinadetreball.cat/socweb/opencms/socweb_ca/eines/cerca_cursos/formacio_ocup/cursos.jsp>.
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Oportunitats

• Els agents socials i del territori utilitzen la seva estructura orgànica (territorial/sec-
torial) per detectar necessitats formatives. Aquesta detecció es fonamenta en estu-
dis, dades quantitatives i qualitatives, la participació de les federacions territorials, dels
delegats d’empresa, dels orientadors, el contacte directe amb les pimes, l’anàlisi
dels perfils professionals demanats per les empreses i els resultats d’inserció dels
alumnes de les diferents especialitats formatives. En aquesta detecció, no només
s’analitzen les necessitats actuals, sinó també les tendències per avançar necessi-
tats futures.
• Es considera que els projectes d’integració de FP poden ser una bona oportunitat
per a la planificació en xarxa de l’oferta formativa i permetre que aquesta s’adapti a
les necessitats del territori. El resultat final d’aquesta planificació afavorirà la integra-
ció dels tres subsistemes.
• La formació relativa a les noves tecnologies rep una especial atenció en alguns
centres col·laboradors. Cal destacar les iniciatives de Barcelona Activa per difondre,
capacitar i millorar la qualificació professional de la ciutadania en les noves tecnolo-
gies, com ara la formació impartida des del Cibernàrium centrada en Internet i l’ofer-
ta formativa especialitzada en diferents branques de les noves tecnologies.
• Les pràctiques a les empreses són una bona via d’inserció de les persones aturades.
• L’avaluació de l’adaptació de l’oferta formativa a les necessitats del teixit productiu
del territori que duen a terme els agents se centra en el nivell d’inserció dels alumnes.
Generalment aquesta inserció s’analitza sis mesos després de finalitzar el procés for-
matiu.
• Alguns agents socials informen de l’oferta formativa des dels punts d’orientació de
què disposen i que estan distribuïts per tot el territori. D’altra banda, les diferents ins-
tàncies municipals (punts d’atenció al ciutadà, punts d’informació juvenil, bibliote-
ques municipals, etc.), també proporcionen informació sobre l’oferta formativa. Entre
les iniciatives d’àmbit municipal, destaca Porta22, Espai de Noves Ocupacions.
• D’altra banda, els gestors de la FPO orienten els alumnes cap a especialitats for-
matives específiques lligades a un sector, per tant, amb voluntat professionalitza-
dora, en contraposició a una major demanda de formació transversal (informàtica,
idiomes), que és la més sol·licitada per l’alumnat.

6.4. FORMACIÓ PER A L’OCUPACIÓ. FORMACIÓ CONTÍNUA

6.4.1. ÒRGANS COMPETENTS EN LA PLANIFICACIÓ

El Reial decret 395/2007 determina que el Ministeri de Treball i Afers Socials ha d’esta-
blir amb caràcter plurianual la planificació de l’oferta formativa, i n’ha de concretar les prio-

Estudi sobre l’oferta formativa de la Formació Professional
a Catalunya i les qualificacions requerides per les empreses

137



ritats, els objectius generals i les recomanacions que cal tenir en compte (art. 21). Aquesta
planificació s’ha de basar en les propostes elaborades pel Consell General del Sistema
Nacional d’Ocupació, creat en l’article 33 del citat Reial decret, i concebut com a òrgan
de participació institucional de les CA i dels agents socials. A partir d’aquesta planificació
plurianual comuna, les CA han de concretar al seu territori l’oferta formativa que millor s’ade-
qüi a les necessitats dels seus destinataris i del seu entorn productiu. Cal tenir en comp-
te que diverses CA, entre les quals Catalunya, han recorregut contra aquests preceptes
davant el TC.

Inicialment, a Catalunya la FC es gestionava des de l’àmbit estatal per la FTFE, però a
partir de l’any 2004 i de manera progressiva, amb la creació del Consorci per a la Formació
Contínua de Catalunya, una part de la planificació i gestió de la FC s’ha dut a terme des
d’aquest organisme. En concret, és el Consell General del Consorci l’òrgan competent
per aprovar la planificació de l’oferta formativa, si bé la proposta de planificació, l’elabo-
ra el Comitè Executiu del Consorci.

D’altra banda, les comissions paritàries sectorials, previstes en l’àmbit estatal en l’article
35 del Reial decret 395/2007, tenen, entre altres funcions, fixar els criteris orientatius i les
prioritats generals de l’oferta formativa sectorial (lletra c, apartat 1). L’existència d’unes
comissions similars en l’àmbit autonòmic està prevista en el títol 4 de l’Acord interprofes-
sional de Catalunya per als anys 2005-2007; tot i que se n’han creat algunes (Construcció,
Sanitat, Agroalimentària, Comerç, Hostaleria i joc, Transport i Altres indústries i serveis,
Metall i Educació i Formació), no han entrat en funcionament.

Les comissions paritàries sectorials neixen en el si de la negociació col·lectiva sectorial,
tal com estableix l’article 35 del Reial decret 395/2007 i, per tant, la seva composició és
reflex del seu origen: estan integrades per les organitzacions empresarials i sindicals més
representatives del sector.

6.4.2. INSTRUMENTS DE PLANIFICACIÓ

En primer lloc, cal distingir entre la formació de demanda,158 en què les empreses esta-
bleixen la formació que cal dur a terme segons les pròpies necessitats, i la d’oferta,159

158 Formació de demanda: és la que fan les empreses seguint uns requisits mínims establerts per la FTFE i per la qual
reben el retorn de la quota que han pagat a la Seguretat Social pel concepte de FP.
159 Formació d’oferta: és la que ofereixen els agents socials majoritaris de cada sector a través d’un pla de formació
plurianual i pel qual reben una subvenció aprovada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i per la FTFE
a l’àmbit estatal.
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en què els agents socials i l’Administració, en aquest cas el Consorci, concreten els cri-
teris de planificació. Aquests criteris són els següents:

• Les necessitats fixades pel Pla general d’ocupació de Catalunya i a les orienta-
cions establertes pel II Pla de la formació professional de Catalunya.
• Les prioritats consensuades pels agents socials en les comissions paritàries sec-
torials.160 Com ja s’ha comentat, a Catalunya, tot i que estan creades, no han iniciat
la seva activitat, per la qual cosa ens hem de remetre a les estatals.161

• Els criteris de planificació estratègica establerts en la negociació col·lectiva davant
de situacions de crisi per la pèrdua important de llocs de treball (meses sectorials de
sectors en crisi, en reconversió, etc.). D’altra banda, els convenis col·lectius sectorials
generalment remeten als plans de formació de cada empresa, que acostumen a fixar
un mínim d’hores anuals que cal dedicar a la formació, identifiquen la formació trans-
versal estratègica (com ara en prevenció de riscos laborals, en medi ambient, etc.), a
més de regular els perfils i els aspectes de promoció professional. La planificació for-
mativa es troba en els acords d’empresa que donen un paper rellevant a la formació
i que generalment preveuen l’existència d’una comissió de formació.
• Els resultats obtinguts en les convocatòries anteriors: les convocatòries es conver-
teixen en un instrument de planificació de vital importància en l’àmbit de la FC. La se-
va elaboració és resultat de l’activitat de diferents grups de treball formats per experts
del mateix Consorci i pels agents socials que l’integren. Aquests grups de treball ac-
tuen per delegació del Comitè Executiu del Consorci, són de composició variable (en
funció de la seva escomesa) i puntual, és a dir, es creen i funcionen únicament per
complir l’encàrrec assignat pel Comitè Executiu.162

• Criteris estratègics: referits a la planificació de l’oferta segons la situació del siste-
ma productiu català i dels seus efectius. Entre aquests criteris destaquen les neces-
sitats sectorials/territorials, les situacions de crisi, els canvis en els processos produc-
tius, els criteris d’innovació, entre d’altres.

160 Article 2 dels Estatuts del Consorci (Resolució TIC/2593/2003, de 29 de juliol; DOGC núm. 3961, de 04.09.2003).
161 Aquestes comissions estableixen el tipus de formació, la seva prioritat i la seva durada. En relació amb la convoca-
tòria de l’any 2006, s’ha analitzat la priorització de les accions formatives segons siguin de caràcter transversal o pro-
fessionalitzador i el pes de cada grup en el total d’accions formatives d’un sector. L’anàlisi s’ha centrat en els sectors de
la construcció, el metall, la sanitat, les indústries químiques i l’hoteleria. S’ha observat que per als tres primers sectors
el nombre de cursos de formació professionalitzadora és superior als de formació transversal. En canvi, en els sectors
de les indústries químiques i l’hoteleria, la formació de caràcter transversal té un major pes que la professionalitzadora. 
162 Així, segons la Memòria d’activitats del Consorci, entre el mes de juliol de l’any 2004 i el desembre del 2005, es
van crear set grups de treball, tres dels quals per elaborar les convocatòries, i els altres quatre per dur a terme tasques
tècniques, com ara l’elaboració del Reglament de règim intern o per definir els criteris de qualitat de les accions for-
matives.
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• Criteris d’eficàcia i eficiència: s’hi inclouen la qualitat de la formació, els costos, el
grau d’impacte, el nivell d’execució d’exercicis anteriors, entre d’altres.

D’altra banda, hi ha una font d’informació específica per planificar l’oferta de FC: les ac-
cions complementàries i d’acompanyament a la formació, que són estudis finançats a
través de convocatòria anual pel Consorci,163 mitjançant les quals s’han elaborat estu-
dis de necessitats estratègiques per a determinats sectors. Si bé el contingut específic
d’aquests estudis, l’escull l’entitat beneficiària de la subvenció, cal tenir en compte que
està subjecte a uns requisits tècnics i de qualitat que estableix el Consorci.

Així, un cop un projecte ha estat seleccionat per ser subvencionat com una acció com-
plementària, ha de respectar els aspectes tècnics i la metodologia de treball que fixa el
Consorci,164 per tal de garantir-ne la viabilitat tècnica i econòmica i la qualitat. A banda
de complir aquests requisits, durant l’elaboració de l’estudi el Consorci també fa un se-
guiment d’aquest: es fan com a mínim dues reunions, a més de totes les que siguin ne-
cessàries en cas que sorgeixin problemes o incidències. L’objectiu d’aquestes reunions
no és només garantir que l’estudi es finalitzi, sinó que el resultat s’adeqüi als objectius fi-
xats inicialment i que tingui un determinat estàndard de qualitat.

6.4.3. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ

L’avaluació que s’efectua és bàsicament de grau de satisfacció de la formació rebuda, i
no dels coneixements adquirits (aquesta avaluació només es fa en la FPR). Cal tenir en
compte que el Consorci únicament gestiona els contractes programa,165 per la qual co-
sa l’avaluació del grau de satisfacció es fa sobre els treballadors/res mitjançant un qües-
tionari en el qual es pregunta, a banda de les dades personals i ocupacionals de l’alum-
ne, els motius per fer el curs, i se li demana que valori la gestió i l’organització del curs,
els materials, els continguts, l’aprenentatge assolit (en especial el grau d’aplicació de la
formació al lloc de treball) i el professorat que ha impartit el curs. D’altra banda, els for-
madors també poden expressar la seva opinió (característiques del grup, material i equi-

163 Aquestes accions poden ser de cinc tipus: accions per a l’estructuració i descripció de la FC en relació amb el ca-
tàleg de qualificacions professional; accions de formació de caire experimental i experiències pilot per reforçar l’ocu-
pabilitat a Catalunya en àmbits territorials i/o sectorials; accions d’estudi i de recerca, accions per millorar el subsiste-
ma de FC, i l’elaboració de productes i eines innovadores relacionats amb la FC.
164 Accessibles per Internet: <http://www.gencat.net/treball/doc/doc_87565156_1.pdf>.
165 Amb l’aprovació del Reial decret 395/2007, el Consorci ha de desenvolupar les activitats d’avaluació, seguiment i
control de la formació duta a terme per les empreses mitjançant les bonificacions a la Seguretat Social quan les em-
preses tinguin tots els centres de treball a Catalunya (DA 1a).

140



pament didàctic, avaluació i control, etc.). En general els resultats demostren que el grau
de satisfacció dels alumnes és elevat.166

Pel que fa al seguiment de les activitats formatives, el Consorci compta amb tècnics que
s’encarreguen d’aquestes funcions i que segueixen un protocol per informar de la visi-
ta, basada en les observacions que faci el tècnic in situ. Aquest protocol preveu el con-
trol d’aspectes formals (retolació, logotip del Consorci en el material del centre, etc.), eco-
nòmics (gratuïtat del curs) i específics per a cada tipus d’acció formativa (presencial, a
distància o teleformació), i la comprovació del nombre d’alumnes, el material facilitat, les
instal·lacions (en el cas de formació presencial), el programa del curs, el nombre de tu-
tors, l’existència d’aules virtuals o elements multimèdia, etc.

En tercer i darrer lloc, entre els mecanismes de seguiment i avaluació cal citar els requi-
sits de qualitat que s’exigeix a les accions complementàries. Les prescripcions que con-
té el document sobre la metodologia tècnica han de ser respectades pels estudis que s’e-
laborin en el marc d’aquestes actuacions.

6.4.4. ANÀLISI DAFO DE L’AJUST DE LA FORMACIÓ CONTÍNUA

De la mateixa manera que en el cas de la FP inicial, partint de les entrevistes efectuades
tant als responsables de la planificació com a la resta d’agents entrevistats, s’observen
un conjunt de punts dèbils i forts que s’han classificat seguint la metodologia DAFO, tal
com s’ha explicat en l’apartat 6.2.4.

Debilitats

• La manca de reconeixement oficial de la formació cursada, és a dir, la capitalitza-
ció de la FC, és una de les principals debilitats d’aquest subsistema i es presenta com
un repte de futur al qual cal donar resposta.
• Una dificultat que han d’afrontar els agents a l’hora de planificar és el llarg lapse
que transcorre entre el moment en què es detecta una necessitat i el moment en què
es programa l’activitat formativa. En determinades ocasions pot arribar a transcórrer
fins a un any. Aquest fet pot comportar que quan s’executi una acció formativa con-

166 Segons l’informe de seguiment i control en temps real dels contractes programa d’àmbit sectorial relatiu a l’any
2005, les 929 enquestes efectuades en 353 visites de seguiment reflecteixen que la valoració dels participants sobre
l’acció formativa és positiva en tots els aspectes analitzats: informació prèvia rebuda; calendari, horari i durada del curs;
nivell de coneixement de les persones del grup similar; nivell de preparació del professorat i classes pràctiques; ava-
luacions i controls dels aprenentatges; suficiència i qualitat del material rebut; assoliment de les expectatives; contin-
gut del curs actualitzat a les necessitats del lloc de treball; aplicabilitat de la formació rebuda, etc. 
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creta hagi deixat de ser necessària o no interessi. Aquesta rigidesa es fa especialment
palesa quan tanca una empresa i no és possible oferir formació a mida o bé quan, per
exemple, s’aprova una nova normativa i els cursos d’actualització no es poden incor-
porar a les ofertes formatives disponibles.
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Taula 33. Anàlisi DAFO de l’ajust de la formació contínua
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• Una altra dificultat és que encara hi ha territoris a Catalunya que, per les seves ca-
racterístiques (geogràfiques, econòmiques o productives), no gaudeixen d’una ofer-
ta formativa estable, com ara la Vall d’Aran o altres comarques pirinenques.
• El finançament de les accions formatives no distingeix suficientment entre les es-
pecialitats més costoses i les que ho són menys ni entre els territoris amb més recur-
sos i amb menys.
• D’altra banda, i sense abandonar l’àmbit econòmic, els agents socials han cons-
tatat que el finançament de la FC depèn del nombre d’alumnes, la qual cosa im-
pedeix en determinades ocasions impartir especialitats necessàries però perta-
nyents a un sector amb poca representació en un territori i, en conseqüència, amb
pocs alumnes.
• Una manca de flexibilitat de l’oferta formativa sectorial que no permet que treballa-
dors/res de diferents sectors assisteixin a un mateix curs.
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Taula 33. Anàlisi DAFO de l’ajust de la formació contínua (continuació)
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• Un excés de burocràcia que comporta un increment dels costos tant materials com
personals de la gestió. Els agents reflexionen sobre la conveniència que el control
de la gestió i la qualitat del sistema sigui menys burocràtic sense que això n’afecti
el rigor.
• L’execució dels cursos ha de fer front a algunes dificultats, que no són degudes a
la manca d’alumnes interessats, sinó derivades de l’abandonament dels alumnes. En
la majoria d’ocasions és degut als horaris dels cursos (fora de l’horari de treball) i a la
dificultat d’assistir-hi i de seguir-los per les característiques del sector on treballen.
• Atès que el finançament de les accions complementàries és finalista, una de les prin-
cipals debilitats és que no es finança la continuïtat de l’estudi ni la seva actualització.
Per fer-ho, l’entitat beneficiària hauria de presentar de nou una sol·licitud a la convo-
catòria i entrar en concurrència competitiva amb les altres sol·licituds presentades. De
tota manera, hi ha dues experiències de continuïtat o ús posterior de l’acció formati-
va que cal destacar, en les quals la planificació d’unes accions formatives concretes
s’ha basat en la detecció de necessitats formatives elaborada en el marc d’una acció
complementària.167

• Conseqüència d’aquesta darrera debilitat és el fet que en general hi ha una des-
connexió entre els beneficiaris potencials de la FC i els productes de les accions com-
plementàries.
• La dificultat per avaluar l’impacte de les accions complementàries és una altra
de les debilitats que cal identificar en analitzar l’ajust de la FC.
• Una darrera debilitat associada a les accions complementàries és l’absència de
mecanismes de l’Administració per orientar el contingut d’aquestes accions cap als ob-
jectius generals de les polítiques d’ocupació i educatives.

Amenaces

• Atès que els agents socials més representatius planifiquen les accions formatives
de FC tenint en compte les variables sector/territori, la manca d’un dispositiu estable

167 Així, cal citar, en primer lloc, l’estudi elaborat per Foment del Treball, a l’empara de la convocatòria de l’any 2004,
centrat en les necessitats formatives dels nous jaciments d’ocupació vinculats als espais de la població en augment: la
immigració i l’envelliment. A partir d’aquesta detecció de necessitats s’han elaborat uns mòduls formatius en l’àmbit
de l’atenció a les persones amb dependència. Es pot consultar per Internet la fitxa d’aquest estudi a <http://www.gencat.net/
treball/doc/doc_63744489_1.pdf>.

La segona acció complementària que ha tingut una projecció posterior s’emmarca en la convocatòria de l’any 2005:
l’estudi sobre les necessitats de FC i acompanyaments dels treballadors amb discapacitat intel·lectual integrats a l’em-
presa, elaborat per la Fundació Catalana Síndrome de Down. Aquest estudi ha estat utilitzat per una entitat que ha in-
clòs en la seva programació cursos destinats a treballadors amb aquesta síndrome. La fitxa d’aquest estudi també es
pot consultar a <http://www.gencat.net/treball/doc/doc_18533093_1.pdf>.
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per canalitzar o coordinar aquestes actuacions i aquests recursos comporta una dis-
persió en la planificació i una pèrdua d’eficiència en l’aprofitament de les sinergies que
comportaria una actuació coordinada.
• Tal com s’ha constatat anteriorment, atès que la negociació col·lectiva remet als acords
d’empresa la concreció de la planificació, un dels principals punts febles d’aquesta pla-
nificació és que l’existència d’aquesta planificació específica i estratègica depèn de
cada empresa i de la importància que s’assigni a aquesta formació.
• El principal problema d’accessibilitat a la FC és degut a la manca d’informació ge-
neralitzada de les accions formatives que s’ofereixen, és a dir, no es difon de mane-
ra suficient l’existència d’aquest tipus de formació. Tot i això, cal tenir en compte que
el SOC ha creat un cercador en línia de cursos de FC.168

• Un altre dels problemes d’accessibilitat a aquesta formació està relacionat amb la
necessitat de compaginar la feina amb la formació, atès que la normativa estatal no
estableix amb caràcter preceptiu que la FC es dugui a terme en temps de treball, si
bé en determinades empreses o en determinats sectors les accions formatives de FC
es duen a terme dins de la jornada laboral.
• En la FC no hi ha orientació professional, atès que és l’alumne o l’empresa qui es-
cull en què es vol formar.

Fortaleses

• El model consorciat que gestiona la FC ha esdevingut un bon model, perquè apor-
ta consens, permet introduir canvis i ha permès apropar la FC a empreses i treballa-
dors/res.
• La flexibilitat de la FC: la modalitat de teleformació (a distància, mixta i presencial)
permet salvar qualsevol limitació d’espai i temps, tot i que la programació formativa
en aquesta modalitat encara és insuficient.

Oportunitats

• Els agents socials disposen d’una estructura territorial i sectorial de proximitat que
els permet detectar en un nivell micro les necessitats formatives tant dels treballadors/res
com de les empreses, si bé, com s’ha constatat en les debilitats de la FC, l’absència
d’un dispositiu que aprofiti aquestes sinergies li resta efectivitat. La detecció de ne-
cessitats es fonamenta en estudis, en la participació de les federacions territorials, dels
delegats d’empresa, dels orientadors, etc.

168 <http://www.oficinadetreball.cat/socweb/opencms/socweb_ca/eines/cerca_cursos/formacio_cont/cerca_forma-
cio_ cont.jsp>.
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• Es considera que els projectes d’integració de FP han de contribuir de forma posi-
tiva a adaptar l’oferta formativa a les necessitats del territori i a afavorir la integració
dels tres subsistemes.
• Cada vegada es dóna més importància a un major nombre de cursos i se n’execu-
ten més tant en les àrees tecnològiques com en els idiomes, dos àmbits que es pre-
senten com les principals deficiències formatives transversals de la població ocupada.
• Alguns agents duen a terme una avaluació de la formació impartida a través d’un
qüestionari d’avaluació centrat en la idoneïtat de la formació, si bé generalment no es
difonen els resultats d’aquesta avaluació.
• Alguns agents disposen de punts d’orientació distribuïts pel territori, que conformen
una mena de minixarxa.
• D’altra banda, els agents deriven els alumnes cap a especialitats formatives espe-
cífiques lligades a un sector, per tant, amb voluntat professionalitzadora, en contra-
posició a una major demanda de formació transversal (informàtica, idiomes), que és
la més sol·licitada per l’alumnat.
• Alt grau de satisfacció dels alumnes de la formació rebuda, tal com es constata en
les enquestes de satisfacció que elabora el Consorci.

6.5. SÍNTESI FINAL DE L’AJUST EN LA PLANIFICACIÓ DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL I DETECCIÓ DE

NECESSITATS FORMATIVES

Al llarg d’aquest apartat, s’ha recollit el coneixement i l’opinió dels planificadors i d’alguns
gestors de la FP sobre la planificació i el sistema d’aquest, així com les principals idees
expressades per diferents experts en el I Congrés de Formació Professional i Empresa.
A partir d’aquesta informació, tot seguit es presenta una síntesi de les principals causes
que expliquen els desajustos que hi ha entre l’oferta formativa de FP a Catalunya i les
necessitats demanades per les empreses, i s’ha tingut present el diagnòstic elaborat pel
CIREM:169 el creixement econòmic a Catalunya està en perill d’aturar-se per la manca
de personal qualificat. La solució rau en la FP.

• Cal ressaltar la manca d’una planificació estratègica de la FP, si bé cal tenir en
compte que aquesta planificació ha de superar l’impediment que comporta que sovint
els objectius de la planificació estratègica no coincideixin amb els objectius de la pla-
nificació dels gestors i administradors. Malgrat això, hi ha determinades solucions que
poden contribuir a enfortir aquesta planificació:

– l’observatori del mercat de treball;

169 Homs, O. Diagnosi provisional de la situació de la formació professional a Catalunya. II Pla de formació profes-
sional (document de treball). Fundació CIREM, juny de 2007. 
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– l’ús de metodologies estandarditzades d’integració i d’anàlisi de la informació;
– la integració dels mecanismes de planificació dels tres subsistemes;
– l’assignació de més valor a les prioritzacions que estableixen les meses locals;
– la publicació de les necessitats d’un territori i l’oferta feta pels millors centres, amb
la finalitat d’afavorir les accions formatives amb una major inserció, i
– una major coordinació de les administracions competents en matèria de for-
mació.

• Manca un dispositiu estable per coordinar i canalitzar les propostes de planificació
que s’originen en el sector/territori per poder configurar una planificació general. Aquest
dispositiu hauria de tenir una estructura capil·lar, basada en tres eixos: formació, tre-
ball i territori. La figura següent sintetitza aquesta idea.

• Destaca la disgregació que presenta el sistema, en estar composat pels tres sub-
sistemes de FP a més dels diferents mecanismes i instruments d’informació i orien-
tació professional. Aquesta disgregació afecta de manera negativa el desenvolupament
del sistema i la seva capacitat de donar respostes a les necessitats del sistema pro-
ductiu i a les dels treballadors/res.
• La pluralitat d’administracions competents en l’àmbit de la FP contribueix de forma
clara a aquesta disgregació del sistema. La distribució de competències entre
l’Administració estatal, autonòmica i local, i alhora entre l’administració educativa i la-
boral comporta l’existència inevitable d’encavalcaments i certes disfuncions, que fan
necessari un esforç de coordinació.
• La cinquena causa de l’existència de desajustos en l’àmbit formatiu és la manca
d’un desenvolupament ple i general del SNCFP, que comporta que el sistema de la
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Gràfic 7. Esquema d’una estructura capil·lar de formació professional

Font: Oriol Homs (I Congrés de la Formació Professional i Empresa).



FP no estigui estructurat de manera coherent amb el sistema de qualificacions pro-
fessionals. Aquesta situació comporta una pèrdua de flexibilitat del sistema, en tant
que no permet acreditar amb caràcter oficial les diferents accions formatives, fet que
repercuteix negativament en el sector productiu, que no pot reconèixer la validesa
de la formació cursada pels treballadors/res, els quals també poden desanimar-se i
perdre l’interès per la formació davant aquesta manca de reconeixement oficial. Seria
convenient, doncs, que aspectes consolidats quant a discurs i teoria es plasmessin
a la pràctica i que es poguessin dur a terme. Un cop aprovats, caldria avançar en la
projecció popular del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya i del
Catàleg integrat modular de formació. La difusió d’aquests catàlegs s’ha d’estendre
als agents implicats en la informació i l’orientació, als gestors, als treballadors/res po-
tencialment beneficiaris i a tota la societat en general.
• D’altra banda, cal destacar també la manca d’un model de sistema d’informació i orien-
tació professional dotat dels instruments necessaris per proporcionar una bona orienta-
ció, tant a joves en l’etapa final de l’ESO, com a persones en situació d’atur o ocupa-
des, i així contribuir a disminuir el desajust existent entre els perfils professionals dels
treballadors/res i les demandes de les empreses. Diferents actors i institucions (adminis-
tració educativa, administració laboral, sindicats, associacions sense ànim de lucre,
etc.) i, a la vegada, des de diferents nivells (autonòmic, local), presten aquests serveis
generalment de manera descoordinada. Aquesta descoordinació és deguda, principal-
ment, a la manca de coneixement entre si.
• D’altra banda, les necessitats formatives del sector productiu sovint no estan ben
identificades (sobretot en el cas de les pimes) ni comunicades, fet que dificulta una
resposta formativa adequada. En general, hi ha dificultats per definir les necessitats
concretes de les empreses, atès que es tendeix a identificar competències generals.
• En la societat del coneixement actual les habilitats socials bàsiques i les actituds
personals contribueixen de manera positiva a l’èxit educatiu i professional de les per-
sones. El sistema de FP, en col·laboració amb les empreses, els agents socials i la
societat en general, hauria d’integrar aquesta perspectiva i prioritzar entre els seus alum-
nes l’adquisició de les competències socials bàsiques i les professionals, les habili-
tats que requereix el treball en equip i la capacitat d’aprenentatge.
• Les relacions tradicionals i estereotipades entre gènere i determinades ocupacions
són un element que impedeix avançar en l’encaix de l’oferta i la demanda: detura mol-
tes dones a apropar-se a ocupacions tradicionalment masculines i a la vegada repre-
senta una pèrdua de les aptituds de les persones amb independència del seu gène-
re i que poden ser positives per a l’ocupació en concret.
• La inversió en FP ha de revertir tant en la retenció del talent a l’empresa com en la
carrera professional del treballador.
• Seria convenient incrementar el nivell de compromís de les empreses amb les ac-
tuacions que es duen a terme en els diferents subsistemes de FP, tant pel que fa a
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la planificació com pel que fa al reconeixement de competències professionals. D’altra
banda, seria convenient fomentar i reforçar les experiències de partenariat que s’han
comentat anteriorment (Taurus, Guissona), atès que contribuiria de manera clara a
incrementar l’adequació entre l’oferta formativa i les necessitats del sector produc-
tiu.170 Per acabar, també cal tenir en compte que de vegades la mateixa Administració
(l’escola) té reticències a aquest tipus d’experiències conjuntes, fet que, amb la so-
vint excessiva burocràcia que comporten aquestes activitats, en dificulta encara més
la realització.
• La FP inicial presenta importants mancances en la formació en noves tecnologies
i idiomes.
• També en l’àmbit de la FP inicial, cal destacar una manca de correspondència en-
tre la demanda del mercat de treball i la demanda dels alumnes en determinades fa-
mílies professionals, fet que denota un dèficit d’orientació. Com exemples de manca
d’alumnes podem citar les famílies professionals pertanyents al sector industrial o les
que requereixen una formació de caràcter més tècnic, mentre que per excés d’alum-
nes cal citar les famílies pertanyents al sector serveis.
• El subsistema de la FP inicial presenta una sèrie de rigideses, que es converteixen
en obstacles al foment dels centres educatius de referència per als sectors produc-
tius: el necessari reciclatge dels professors amb especialitats obsoletes, els proble-
mes de mobilitat dels alumnes, les demandes d’ofertes formatives dels municipis, etc.
Dues mesures que podrien contribuir a superar aquestes deficiències són: fomentar
les estades en empreses del professorat de FP171 i que professionals del sector em-
presarial imparteixin classes als alumnes de FP.
• D’altra banda, es constata entre els alumnes una recança vers la mobilitat, motiva-
da per rigideses estructurals, econòmiques i culturals (manca de competències lingüís-
tiques, por d’abandonar la xarxa social, etc.), que caldria superar amb l’adopció de me-
sures per facilitar la mobilitat.
• En la FPO, el sistema d’una única convocatòria anual provoca una sèrie de des-
encaixos, com els que es donen davant una nova necessitat formativa (en cas d‘un
ERO, un tancament d’una empresa, una modificació normativa),172 i aquesta no ob-

170 Un exemple d’aquestes pràctiques que a més fomenta la mobilitat entre els estudiants a diferents països europeus
és el projecte d’intercanvis que organitza l’Associació XARXA Formació Professional. Més informació a <http://w10.bcn.es/
APPS/wprxarxafp/html/catala_index.html>.
171 Estades ja previstes en l’Ordre EDC/458/2005, de 30 de novembre, per la qual es regulen les estades de formació
del professorat de FP a empreses i institucions (DOGC núm. 4525, de 07.12.2005). Convocatòria per al curs 2007-2008:
Resolució EDU/1443/2007, de 7 de maig (DOGC núm. 4886, de 18.05.2007).
172 Ens referim en aquest cas a l’actualització necessària dels coneixements d’un treballador que comporta el fet de
canviar la normativa aplicable a una determinada tasca o a una fase del sistema productiu, com per exemple, l’aprova-
ció d’un nou Pla general comptable.
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té una resposta immediata perquè la planificació anual no permet incorporar-la; o en
el cas del catàleg d’especialitats formatives, que és tancat i no permet introduir-ne de
noves. D’altra banda, cal constatar altres rigideses del sistema, atès que no permet
introduir experiències innovadores en exigir un nombre mínim d’alumnes per impartir
un curs, etc. El sistema de convocatòria única anual és també un escull per a l’orga-
nització d’un sistema integrat i presenta problemes de sincronització oferta/demanda
formativa.
• Per acabar, cal tenir en compte que la manca d’una cultura d’avaluació i d’un sis-
tema d’avaluació integrat dels tres subsistemes de FP impedeix detectar els ajustos
i desajustos d’aquests subsistemes i les necessitats del mercat de treball, fet que a la
vegada comporta que no s’introdueixin les correccions pertinents o s’introdueixin amb
retard. Malgrat que està prevista l’avaluació de la FP inicial, com ja s’ha comentat an-
teriorment, aquesta no està integrada amb els mecanismes d’avaluació dels altres
subsistemes.

En relació amb l’avaluació del sistema, cal fer dues consideracions addicionals: en pri-
mer lloc, seria convenient incloure en aquesta avaluació l’opinió de l’alumnat pel que fa
a l’eficàcia dels centres i la competència del professorat, i en segon lloc, seria recoma-
nable avaluar els coneixements adquirits pels alumnes de la FPO i la FC.

En conclusió, malgrat la vàlua de les fites aconseguides des del sistema de FP cal fer pas-
sos endavant que converteixin els avenços tècnics i metodològics i de participació social
en executius que donin resposta als desencaixos assenyalats anteriorment.
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7. ELS SERVEIS D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ PROFES-
SIONAL AL TERRITORI

7.1. DELIMITACIÓ DE CONCEPTES

Tal com ja s’ha comentat al llarg del present estudi, els darrers anys les polítiques edu-
catives i formatives han registrat canvis substancials, en gran part impulsats per les di-
rectrius de l’EEO i dins el marc del programa «Educació i Formació 2010». Els serveis
d’informació i orientació no han estat una excepció.

Així, el mateix concepte d’orientació professional ha evolucionat fins a referir-se a l’orien-
tació al llarg de la vida, entesa com un conjunt d’activitats que permetin a la ciutadania
de qualsevol edat identificar, en qualsevol moment de la seva vida, les seves aptituds,
capacitats i interessos, adoptar decisions importants en matèria d’educació, formació i ocu-
pació i gestionar la seva trajectòria vital individual en l’aprenentatge, el treball i altres en-
torns en els quals s’adquireixen o s’utilitzen aquestes capacitats o aptituds (al llarg de
tota la vida).173

Aquesta definició conté una concepció integral de l’orientació, no només professional (lli-
gada a l’ocupació i al mercat de treball), sinó que es basa en la trajectòria vital de cada
persona i comprèn necessàriament una pluralitat d’entorns: l’educació i la formació, l’ocu-
pació i l’àmbit privat.

Malgrat això, i tot i que la Resolució del Consell de la Unió Europea que en va definir el
concepte i va establir les prioritats en aquest àmbit, la informació i l’orientació projecta-
ble al llarg de la vida no ha trobat el seu reflex en la realitat dels estats membres i, en par-
ticular, a Catalunya.

D’altra banda, la LOE dedica diferents preceptes a l’orientació, concepte que apareix
acompanyat dels termes educativa i professional la majoria de vegades. Aquest fet pot
interpretar-se com l’assumpció per part dels poders públics centrals del concepte més ac-
tual d’orientació al llarg de la vida, si bé cal tenir en compte, d’una banda, que la norma
és únicament aplicable a l’àmbit educatiu, i de l’altra, que aquesta orientació es concep

173 Definició extreta de la Proposta de Resolució del Consell i dels representants dels estats membres reunits en el si
del Consell, sobre l’enfortiment de les polítiques, sistemes i pràctiques en matèria d’orientació permanent a Europa
(Brussel·les, 18 de maig de 2004). Finalment, aquest text no ha estat publicat al DOUE, per tant, no gaudeix d’eficàcia
jurídica vinculant.
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com un «mitjà necessari per aconseguir una formació personalitzada, que afavoreixi una
educació integral en coneixements, habilitats i valors» (art. 1. f LOE).

L’article 31 del Reial decret 395/2007, pel qual es regula el subsistema de formació per a
l’ocupació, preveu la creació d’un sistema integrat d’informació i orientació professional
«que garanteixi l’assessorament als treballadors/res desocupats i ocupats, en relació amb
les oportunitats de formació i d’ocupació i les possibilitats de reconeixement i acreditació
de la seva qualificació». Aquest mateix article fa referència a la LOQFP, però no mencio-
na les previsions referents a la informació i l’orientació contingudes a la LOE i comentades
en el paràgraf anterior, de la qual cosa es pot concloure que en la nostra realitat el concep-
te d’orientació va lligat a la professionalitat, a la inserció en el mercat de treball i a l’acredi-
tació de competències i experiència professional i no segueix el concepte integral d’orienta-
ció al llarg de la vida recollit en la Resolució del Consell de la Unió Europea ja comentada.

Pel que fa a Catalunya, cal constatar que no s’han posat en marxa les mesures neces-
sàries perquè s’organitzin aquests serveis, que ja eren recollits en el I Pla de la formació
professional i ara es preveuen de nou en el II Pla (línia d’actuació C, objectiu núm. 7)
i en les polítiques d’ocupació de la Generalitat. D’altra banda, l’orientació es du a terme
per diferents instàncies (públiques i privades)174 i de manera no coordinada.

7.2. LA INFORMACIÓ I L’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL A CATALUNYA

Amb caràcter previ a l’anàlisi dels diferents serveis d’informació i orientació professional
que es presten en els subsistemes que integren la FP, resulta convenient presentar, amb
caràcter general, la situació de la informació i l’orientació professional a Catalunya.

En aquest sentit, és convenient referir-se a les conclusions del projecte DROA, inclòs en
el programa europeu Leonardo da Vinci i fet de manera conjunta per institucions dels
Quatre Motors d’Europa (Baden-Württemberg, Llombardia, Roine-Alps i Catalunya).

Aquest projecte ha analitzat comparativament (entre territoris i regions) l’organització dels
actors locals que duen a terme informació i orientació professional i les pràctiques locals;
ha determinat els criteris de millora de la qualitat de l’orientació per difondre’ls, i, per aca-
bar, ha intentat organitzar la continuïtat de la doble xarxa (local i entre les regions dels
Quatre Motors d’Europa).

174 L’orientació professional és escassa a les empreses, tal com constata l’estudi L’orientació professional en la for-
mació contínua a la química i al metall. El reconeixement de l’experiència laboral (CRESC; acció complementària duta
a terme l’any 2006; pàg. 188-196, 216), per al cas de l’orientació professional per a la FC en els sectors estudiats.
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En el cas de Catalunya, s’han estudiat específicament dos territoris, Manresa i Girona,
des de la perspectiva dual dels departaments de Treball i d’Educació.

El document final del treball elaborat175 conté un apartat que resumeix clarament les es-
tructures d’orientació a Catalunya, i que sintetitza la taula següent. Tal com pot apreciar-
se, la competència recau de manera conjunta en els dos departaments indicats: el d’Educació
i el de Treball. El primer orienta els joves que formen part del sistema educatiu, mentre que
el segon orienta totes les persones en edat de treballar i que aspiren a fer-ho.

D’altra banda, també cal tenir en compte l’activitat d’orientació que du a terme l’Administració
local, ja sigui des dels ajuntaments com des de les diputacions. Entre aquestes actua-
cions destaca la Xarxa Xaloc de la Diputació Barcelona, que està conformada per ser-
veis locals d’ocupació d’entitats locals (ajuntaments, consorcis, mancomunitats) i que
presta, entre d’altres, serveis d’assessorament a sol·licitants d’ocupació (informació, orien-
tació, disseny d’itinerari professional, tècniques de recerca de feina i acompanyament).

Un altre agent implicat en l’orientació professional dels joves és, sense dubte, les univer-
sitats, que compten amb un servei específic d’orientació i inserció professional.

175 Projecte DROA. Marc de referència de l’orientació dels Quatre Motors d’Europa. 2007. Més informació a
<http://www.droa-eu.org>. 
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Taula 34. Organigrama de l’orientació professional a Catalunya

Administració 
Orientació Edat

Responsable
Realitzadors

Orientació professional inicial 12-16 Departament d’Educació Xarxa de centres d’ensenyament 
(educació obligatòria) secundari
Orientació professional inicial 16-25 Departament d’Innovació, Universitats públiques catalanes
(educació postobligatòria) Universitats i Empresa Xarxa de centres

Departament d’Educació d’ensenyament secundari
Orientació per persones 16-65 Departament de Treball Organismes col·laboradors
en situació d’atur (SOC) sense ànim de lucre 

subvencionats per fons europeus
Administració local Diputació de Barcelona i altres

Informació i orientació per a 16-65 Consorci per a la No hi ha cap dispositiu en
persones ocupades Formació Contínua orientació

de Catalunya
Informació i orientació per a 16-65 Institut Català de les Xarxa de centres distribuïts
l’acreditació de competències Qualificacions pel territori

Professionals

Font: elaboració pròpia a partir del projecte DROA. Marc de referència de l’orientació dels Quatre Motors

d’Europa.



Els apartats següents desenvoluparan amb una mica més de detall la informació que
conté aquest quadre.

D’altra banda, dins de l’àmbit català i en concret pel que fa a l’orientació en la FP, cal te-
nir en compte les prescripcions del Pla general de la formació professional a Catalunya.

En primer lloc, cal citar el I Pla general de la formació professional a Catalunya (vigent el
període 2003-2006), que dedicava un àmbit específic a la informació i orientació profes-
sional, i preveia en el programa d’informació professional «un procediment per obtenir,
processar i registrar la informació» i a la vegada fixava l’objectiu de crear «un sistema que
integri les dades sobre formació i qualificacions professionals», amb la finalitat darrera de
transferir i donar publicitat d’aquesta informació als usuaris potencials. D’altra banda, el
Pla preveia un programa d’orientació professional que havia de desenvolupar procediments
d’identificació de capacitats, interessos i qualificacions de les persones per orientar-les
professionalment, i també havia de desplegar accions de formació d’orientadors de FP,
coordinar els diferents dispositius d’orientació que hi pogués haver i desenvolupar estra-
tègies per motivar les persones perquè continuessin millorant la qualificació professional
al llarg de la vida.

Pel que fa al II Pla general de la formació professional (2007-2010), cal ressaltar que la
línia d’actuació C (potenciació del reconeixement del valor social de la FP) preveu el se-
tè objectiu, centrat a desenvolupar els instruments i criteris d’informació i orientació que
permetin l’accés generalitzat als usuaris del sistema, des dels primers nivells de l’ense-
nyament secundari en el medi escolar per facilitar la presa de decisions dels joves sobre
el seu futur professional, fins al suport als adults per actualitzar les seves carreres al llarg
de la vida professional.

Per acomplir aquest objectiu, que es concreta en cinc accions clau (concretades en la tau-
la 3 de l’apartat 4.2.2 d’aquest estudi), s’ha previst destinar 806.689 € del total del pres-
supost del Pla (108.318.383 €).

Per acabar, també cal tenir en compte el darrer Pla general d’ocupació de Catalunya, l’ECO
(2007-2013), que preveu de nou la creació d’un sistema d’informació i orientació profes-
sional, si bé inclou en la seva definició el concepte d’integral i li atribueix la finalitat de co-
ordinar en xarxa els diferents actors en l’àmbit de l’educació i el treball,176 fet que reflec-
teix la consciència de la pluralitat d’actuacions dutes a terme des de les diferents instàncies
competents i la necessitat de coordinar-ne l’actuació.

176 ECO (2007-2013). 3a part: Mesures de l’ECO. I. Modernitzar el sistema d’ocupació de Catalunya (pàg. 39).
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D’altra banda, l’ECO preveu l’impuls d’un servei específic d’orientació al treballador, que
ha d’estar integrat en l’estructura del SOC. A més, també es preveu la millora del siste-
ma d’orientació professional mitjançant l’ampliació del sistema d’orientació acadèmica i
professional, la potenciació de les oficines d’orientació, l’assessorament laboral per a la
gent jove i l’orientació en relació amb el món laboral adaptada a cada nivell educatiu.

D’aquestes previsions es constata que, malgrat els esforços de coordinació i d’integra-
ció de les actuacions d’orientació, aquestes se segueixen concebent com parts de siste-
mes diferents, si bé complementaris.

7.2.1. L’ORIENTACIÓ A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL

L’orientació professional es du a terme en l’àmbit de la FPR des de les administracions
educatives, tal com estableix l’article 26 de la LOE. A Catalunya aquesta competència ra-
dica en el Departament d’Educació, que compta amb un servei d’informació i orientació
professional177 adscrit a la Subdirecció General de Programes i Recursos de la DG
d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats.

L’orientació professional inicial es du a terme durant l’escolarització (sobretot en les eta-
pes de transició entre escola i vida activa), per convertir-la en un enllaç entre el món edu-
catiu i el productiu.

Els seus objectius són:

• aportar coneixements dels canvis del mercat de treball i la FP al professorat, l’alum-
nat i les famílies;
• promoure l’orientació professional com una eina per construir el projecte de vida
individual.

Per tal d’assolir aquests objectius, el Servei d’Informació i Orientació Professional té les
funcions següents:

• facilitar informació actualitzada sobre FP;
• planificar, coordinar i fer el seguiment de la ruta del Bus de les Professions;
• organitzar activitats formatives (cursos, jornades, etc.) per als professors d’ESO
i de batxillerat sobre orientació professional, transició al treball i professions;
• elaborar i difondre recursos per a l’orientació professional inicial;

177 Web del servei a <http://www.xtec.es/fp/siop/index.htm>. 
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• participar en projectes europeus d’orientació professional (com ara el projecte
DROA, ja esmentat);
• coordinar el sector de la FP al Saló de l’Ensenyament.

El Servei d’Informació i Orientació Professional disposa d’una sèrie de recursos diferents
per poder dur a terme aquestes funcions:

• Dispositius específics que fan funcions d’informació i orientació escolar i professional:
– Pla d’acció tutorial (PAT): programació que recull i coordina l’orientació de cada
centre.
– Equips d’assessorament psicopedagògic (EAP): equips externs de suport als
professors que presten atenció als joves amb risc d’exclusió o abandó de la for-
mació.
– Formació i orientació laboral (FOL): matèria obligatòria per als estudiants de FP,
assignatura que en el present estudi té una importància destacada.
– Pla de transició al treball (PTT): programa de formació i d’orientació per als jo-
ves que no han superat l’ESO.

• Els equips territorials de suport: són grups de treball de composició variada (per-
sonal docent de secundària, professorat de FOL, psicòlegs, pedagogs, professionals
dels serveis educatius com ara els EAP, professors dels cicles, de batxillerat, etc.), que
es reuneixen amb la finalitat de cercar recursos sobre orientació professional.

Cada servei territorial del Departament d’Educació disposa d’un d’aquests equips terri-
torials.

La seva activitat, que es va iniciar el curs 2001-2002, comporta elaborar propostes forma-
tives, impartir activitats formatives per a professors d’ESO i batxillerat i sessions d’infor-
mació i actualització sobre FP a professors, alumnes i famílies, així com difondre experièn-
cies i recursos en orientació professional inicial existents en els territoris respectius.

• La formació per al professorat tutor. La LOE, en enunciar les matèries sobre les quals
el professorat s’ha de mantenir format, inclou l’orientació (art. 102.2).
• El Bus de les Professions: és una unitat mòbil itinerant que té com a objectiu ofe-
rir a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO conèixer de prop l’oferta de FP a Catalunya.

Generalment les visites (que han estat concertades prèviament) tenen una durada d’una
hora i s’estructuren en dues parts diferenciades. En primer lloc es presenta, mitjançant
un audiovisual, la FP, les seves característiques i els corresponents cicles formatius dins
del sistema educatiu. La segona part consisteix en una visita guiada en la qual s’expli-
quen les característiques de les diferents famílies professionals.
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Un cop han finalitzat les visites guiades, el Bus roman obert al públic en general per infor-
mar sobre els estudis postobligatoris, els programes de garantia social, les noves tecno-
logies, la necessitat de tècnics especialistes en sectors determinats, etc. D’altra banda,
cal destacar que també proporciona informació al professorat.

• Estudia – Saló de l’Ensenyament: el Departament d’Educació disposa d’un estand
al Saló on proporciona informació sobre l’oferta formativa del curs següent i, a la ve-
gada, diferents professionals del Departament responen les consultes que els dirigei-
xen els assistents al Saló.

Cal tenir en compte, però, que no sempre la informació que es proporciona és suficient i
que, per tant, cal dur a terme actuacions d’orientació educativa, per la qual cosa, l’orien-
tació es concep com un procés integrat en l’acció tutorial. A banda de les accions pun-
tuals del Saló, l’orientació educativa es du a terme durant tot el curs, encara que se cen-
tra en els períodes de preinscripció.

En concret, durant les darreres edicions del Saló es va fer orientació personalitzada mit-
jançant entrevistes realitzades per professionals dels EAP (psicòlegs i pedagogs). D’altra
banda, cal destacar que l’any 2006 també es va fer orientació virtual, que va permetre res-
pondre en línia les consultes plantejades al web del Saló. La darrera novetat del Saló, pre-
sentada, l’any 2007, és la futura creació d’un microlloc web (microsite) per tal que els tu-
tors puguin preparar la visita al Saló amb els alumnes, i en què es podrà trobar la informació
que ofereixen els diversos estands del Departament, el «Qüestionari per a l’alumnat d’ac-
tivitats prèvies», i una relació d’adreces electròniques d’interès per a la tasca d’orientació.

Els assistents al Saló reben informació sobre el batxillerat i el treball de recerca, sobre
altres tipus d’ensenyaments (artístics, formació d’adults, programes de garantia social) i,
sobretot, sobre FP. En concret, s’informa sobre l’oferta formativa del curs següent, les prin-
cipals novetats, les dates de preinscripció i proves d’accés, a més d’informació pràctica
i presencial de determinades especialitats, així com estands específics per a determina-
des famílies professionals.

A més, cal destacar l’organització de fires locals a diferents municipis de Catalunya (Giro-
na, Manresa, Tarragona i Terres de l’Ebre).

Cal tenir en compte també que totes aquestes actuacions parteixen de la vessant infor-
mativa (Bus de les Professions, Saló de l’Ensenyament, etc.), però no disposa d’eines que
permetin adreçar l’alumne cap als àmbits professionals i/o acadèmics ajustats a les se-
ves característiques, senzillament perquè no es disposa d’instruments ni de mitjans per
avaluar-les i per individualitzar el procés.
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D’altra banda, la LOE assigna les tasques d’orientació educativa, acadèmica i professio-
nal al professorat (art. 91.1.d). Atesa la manca d’orientadors en el sistema educatiu,
aquesta és una tasca que duen a terme fonamentalment els tutors, amb el suport dels
diferents serveis del Departament d’Educació, si bé cal tenir en compte que responen a
figures i rols diferents.

Les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres, que dicta anualment
el Departament d’Educació, poden ajudar a entendre les tasques d’orientació que es fa
des de l’escola. S’hi estableixen les directrius que han de guiar l’actuació dels centres edu-
catius públics i privats.

Les instruccions establertes per al curs 2007-2008 en matèria d’orientació educativa
per als centres d’educació secundària (tant públics com privats)178 se centren en l’ac-
ció tutorial. L’acció tutorial té com a darrer objectiu la formació integral de l’alumnat i,
en conseqüència, es defineix com el conjunt d’accions educatives que contribueixen
al desenvolupament personal dels alumnes, al seguiment del seu procés d’aprenen-
tatge i a l’orientació escolar, acadèmica i professional per tal de potenciar-ne la ma-
duresa, l’autonomia i la presa de decisions coherents i responsables, de manera que
tots els alumnes aconsegueixin un millor creixement personal i una integració social
plena.

Entre les actuacions que ha de dur a terme l’acció tutorial, sempre en col·laboració
amb les famílies, se situa l’orientació acadèmica, personal i professional, entesa com
un procés paral·lel a l’aprenentatge formal. Així, per exemple, s’estableix que el tutor
ha de tenir cura que l’elecció del currículum optatiu per part de l’alumne sigui coherent
al llarg de l’etapa i doni resposta als seus interessos i necessitats, tant pel que fa a la
seva situació actual com a les seves opcions de futur acadèmic i laboral. En concret,
pel que fa a l’orientació acadèmica i professional, les instruccions concreten una sèrie
d’aspectes que s’han de tractar específicament, com ara els itineraris acadèmics i pro-
fessionals, la situació de l’entorn, el món laboral, la presa de decisions, etc. Hi ha da-
des parcials que suggereixen que als centres que ofereixen l’itinerari ESO i batxillerat
els alumnes són orientats, en una proporció més elevada, cap al batxillerat.

178 Cal tenir en compte que també es dicten instruccions per altres tipus d’ensenyaments i que també contenen refe-
rències a l’orientació professional, com ara en el cas de la formació per adults gestionada pel Departament d’Educació,
en el que els docents han de garantir a les persones interessades la informació i l’orientació sobre l’organització i el
funcionament de la formació de persones adultes en general i l’específica del centre, durant un horari prefixat (2,5 ho-
res a la setmana); o ja en el cas de l’educació infantil i primària, en què a més de l’acció tutorial, es preveu l’orientació
escolar i/o laboral en l’alumnat nouvingut.
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D’altra banda, en les instruccions també s’especifica el temps i el contingut de l’acció tu-
torial en les diferents etapes educatives. Així, durant l’ESO s’estableix l’obligació d’impar-
tir un crèdit de tutoria en cadascun dels cursos, que es distribuirà a raó d’una hora set-
manal amb el grup de classe, a l’igual que en la FP. També durant la FP inicial és previst
el crèdit de FOL. En els cicles formatius que es distribueixen en més d’un curs, es prio-
ritza que el tutor del cicle formatiu ho sigui al llarg dels dos cursos de la promoció.

Els centres educatius tenen capacitat per determinar la configuració concreta de les ac-
cions d’orientació, que poden concretar-se en sessions monogràfiques, jornades, confe-
rències, visites, etc., amb l’objectiu últim de proporcionar als alumnes la informació sufi-
cient respecte a les ofertes de l’entorn i a les vies per accedir a les diferents opcions i sortides
acadèmiques i ocupacionals.

Els tutors disposen d’una sèrie de materials de suport (tant en línia com als centres de
recursos pedagògics). Així mateix, els equips d’assessorament i orientació psicopedagò-
gica proporcionen orientació personalitzada en aquells casos en què es requereixi.

D’altra banda, constitueix un element d’orientació la manera en què s’aprova l’ESO, atès
que es pot aprovar amb una recomanació per a la FP o bé amb un aprovat general. En
molts casos amb alumnes amb l’aprovat recomanat per a la FP inicien els estudis de bat-
xillerat, però finalment acaben cursant FP.

Finalment, cal tenir en compte que molts municipis duen a terme jornades d’informació
amb la col·laboració del Departament. També alguns municipis, principalment mitjans i grans,
tenen departaments d’informació i orientació que tenen el suport dels serveis educatius
del Departament d’Educació.

Un exemple destacat de les iniciatives municipals és la Tutoria d’Acompanyament en la
Transició Escola - Vida Activa, «Ser jove després de l’ESO», un servei d’orientació que es
fa a Terrassa a iniciativa del Consell de Formació Professional de Terrassa. És una activi-
tat transversal de les regidories de Serveis Socials, Promoció Econòmica, Joventut i Educació.

Es du a terme en la darrera etapa de secundària (4t d’ESO), encara que el projecte té
més incidència en els joves que tenen dificultats específiques en l’orientació i la inserció
laboral. Cada institut179 té un grup de treball, que és independent però que treballa en

179 En el projecte participen tres instituts: l’IES Santa Eulàlia (on el projecte ja està consolidat, atès que es treballa
amb la tercera generació d’alumnes, ja fora de l’escola, i amb la quarta generació, que fan 4t d’ESO); l’IES Investigador
Blanxart (fan el seguiment de la segona generació, també ja fora de l’escola), i recentment l’IES Nicolau Copèrnic.
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xarxa amb els altres, optimitzant els recursos disponibles, tot i que també es proporcio-
na assessorament extern mitjançant la tasca de dos professionals del Departament de
Sociologia de la UAB.

En aquest repàs dels instruments d’orientació en la FP inicial, cal citar, finalment, les pre-
visions que conté el Reial decret 1538/2006, de 15 de desembre, pel qual s’estableix
l’ordenació general de la FP en el sistema educatiu, en matèria d’informació i orientació
professional en la FP.

El capítol VIII del Reial decret enuncia en dos articles les finalitats d’aquestes actuacions,
així com la seva organització. Les finalitats van lligades a proporcionar als alumnes la
informació necessària sobre l’oferta d’ensenyaments de la FP, els possibles itineraris for-
matius que poden seguir per tal d’inserir-se en el mercat de treball i millorar en l’ocupa-
ció, i orientar-los cap als cicles formatius que més s’adaptin a les seves circumstàncies
personals (art. 42).

Pel que fa als aspectes organitzatius, el Reial decret enuncia l’obligació de les adminis-
tracions educatives i laborals d’establir protocols de col·laboració per a la definició dels
serveis, el paper de cada Administració i d’altres entitats públiques i privades, així com
les mesures i eines que permetin compartir la informació rellevant (art. 43).

L’impuls de l’orientació professional en el sistema reglat s’incloïa en el I Pla de la forma-
ció professional a Catalunya, es recollia també en el punt 2.3, mesura 15, de l’Acord es-
tratègic, és un dels eixos del recentment aprovat II Pla de la formació professional a Cata-
lunya i del Pla FP.cat i consta als esborranys de renovació de l’Acord estratègic.

7.2.2. ORIENTACIÓ PER A PERSONES EN CERCA D’OCUPACIÓ

L’article 18, apartat 2, de la Llei 17/2002, de 5 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupa-
ció i de creació del SOC, defineix l’orientació professional com «el conjunt ampli d’accions
que tenen com a finalitat millorar les possibilitats d’inserció dels demandants d’ocupació,
facilitant respostes personalitzades i suport als usuaris mitjançant la definició d’itineraris
personals d’inserció». L’objectiu d’aquest procés, afirma la Llei, és «permetre una millo-
ra de l’ocupabilitat dels usuaris, que es concreta en (...) la incorporació en programes ocu-
pacionals i, finalment, en la inserció en el mercat de treball».

Aquesta definició d’orientació professional lligada a la inserció al mercat de treball con-
trasta amb la comentada anteriorment, que es presenta com més actual, atès que es re-
laciona amb la trajectòria vital de cada persona, amb independència de la seva situació
ocupacional concreta.
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Malgrat això, i en consonància amb la definició d’orientació professional de la Llei 17/2002,
el SOC proporciona a les persones aturades inscrites els seus serveis d’orientació pro-
fessional, per tal d’ajudar-los a determinar-ne les capacitats i els interessos laborals, a
adoptar decisions respecte a la seva formació i ocupació, i alhora definir-ne l’aprenentat-
ge i la trajectòria individual, i millorar-ne al mateix temps les competències professionals
i personals.

Aquest servei es presta de manera presencial; les persones interessades accedeixen a
la seva oficina del SOC i/o a les entitats col·laboradores, on reben suport en el procés de
recerca de feina i reben informació sobre l’oferta formativa existent i, si s’escau, els adre-
cen al centre més adequat segons les seves necessitats.

La distribució en el territori d’una xarxa d’entitats col·laboradores queda garantida amb la
convocatòria anual d’ajuts per dur a terme accions d’orientació professional per a l’ocu-
pació. Els criteris d’atorgament d’aquestes subvencions tenen en compte la perspectiva
territorial i el nombre de tècnics que les entitats posen a disposició del SOC per dur a ter-
me les accions d’orientació.

Aquestes accions s’estructuren de manera personalitzada en itineraris personals d’inser-
ció i s’inicien amb un diagnòstic detallat de les necessitats individuals des del punt de vis-
ta ocupacional, a partir del qual s’inicien les actuacions necessàries per afrontar un pro-
cés de recerca de feina amb garanties.

Tots els usuaris, sense excepció, inicien el procés a través de l’entrevista personal ini-
cial, procés personalitzat que consisteix en l’elaboració del perfil sociolaboral de l’usua-
ri a través d’entrevistes individuals, realització de proves psicotècniques, si escau, i l’ela-
boració d’un informe sobre el resultat d’aquestes. Aquest conjunt d’actuacions permet
la revisió de les actuacions realitzades pel demandant per trobar feina i la detecció de
les necessitats individuals per tal de determinar quines accions d’orientació requereix el
demandant per a la seva inserció.

La definició de l’itinerari es fa de manera pactada entre el tècnic de l’entitat i l’usuari a
través del Pla d’actuacions del pacte d’itinerari d’accions. S’hi especifica l’acció o les ac-
cions d’orientació en què l’usuari participarà prioritàriament. Aquest itinerari es materia-
litza en un document escrit que l’usuari ha de signar per donar constància de la seva
conformitat.

Durant l’exercici 2006, es va atorgar un import total de 10.846.841,89 € a 81 entitats, que
representen 191 punts d’actuació distribuïts per tot el territori, i que van posar a disposi-
ció del SOC 225 tècnics.
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El perfil professional d’aquests tècnics l’estableix el SOC: llicenciats o diplomats univer-
sitaris (com a requisit mínim), preferentment en psicologia, psicopedagogia o pedago-
gia. En el cas que no es disposi de la titulació universitària qualificada com a preferent
(però, en qualsevol cas, amb titulació universitària), es valora la formació i l’experiència
específica en l’àmbit de l’orientació i la inserció professional, així com l’experiència en
la realització d’entrevistes personals ocupacionals de naturalesa diagnòstica, de mane-
ra que només s’autoritza el personal tècnic proposat per l’entitat subvencionada que ga-
ranteixi una qualitat tècnica i professional en el desenvolupament de les actuacions.

A banda d’aquests serveis, cal destacar la informació que es facilita al web del SOC, en
l’apartat dedicat a serveis a les persones.180 Aquesta informació es refereix a diferents
aspectes importants que cal tenir en compte en tota recerca de feina, com ara l’elabora-
ció del currículum, d’una carta de presentació, tècniques per tenir èxit en una entrevista
de feina i en les proves de selecció, etc. A banda de la informació facilitada, estan dispo-
nibles models de currículums, cartes de presentació, entrevistes personals, etc., que afa-
voreixen una major comprensió de cada apartat.

7.2.3. ORIENTACIÓ PER A PERSONES OCUPADES

El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya informa de l’oferta formativa ate-
nent les peticions dels treballadors i les treballadores sobre l’oferta disponible, derivant-
los a les entitats beneficiàries pertinents en funció del curs sol·licitat, el sector productiu
de pertinença, etc. A partir d’aquesta derivació, és l’entitat beneficiària qui informa sobre
les característiques de l’acció formativa. Malgrat això, molts treballadors/res que ja han
fet formació amb caràcter previ en alguna entitat, s’informen directament en cada convo-
catòria. Cal afegir a aquest fet les campanyes d’informació que duen a terme les entitats
beneficiàries durant tot el període d’execució.

D’altra banda, cal tenir en compte que el Consorci, a més de gestionar els contractes pro-
grama, gestiona les accions complementàries i d’acompanyament a la formació. A partir
d’aquests estudis podem obtenir informació sobre els models d’orientació a desenvolupar.

L’any 2005, únicament dues de les accions complementàries que es van dur a terme es-
taven centrades en l’orientació professional en la FC, a diferència de l’any 2006, que no
n’hi va haver cap. Les accions de l’any 2005 van implicar l’elaboració de dos estudis: el
primer és Proposta de model d’orientació professional per als treballadors i treballadores
de Catalunya,181 l’entitat beneficiària de la qual era la Confederació Sindical de la Comissió

180 <http://www.oficinatreball.net/socweb/opencms/socweb_ca/suport_persones/orien_recerca_treball/index.html>. 
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Obrera Nacional de Catalunya, i el segon és L’orientació en la formació contínua a la quí-
mica i al metall. El reconeixement de l’experiència laboral,182 l’entitat beneficiària de la
qual és el Centre de Recerca Econòmica i Social de Catalunya (CRESC), qui també ha
elaborat l’estudi.

El primer dels estudis comentats defineix una proposta de model per estructurar un ser-
vei d’orientació professional per a treballadors i treballadores en actiu a Catalunya. L’estudi
parteix de la definició integral d’orientació al llarg de la vida que ja hem comentat, i adap-
ta aquesta definició en la necessitat de crear un servei públic (ofert per l’Administració),
per adaptar-se a les necessitats professionals i als canvis, des del paradigma del ciuta-
dà i ciutadana, amb un projecte individual que es va construint a si mateix amb respon-
sabilitat i autonomia.183

L’estudi constata la necessitat de proporcionar orientació al llarg de la vida, tant en l’eta-
pa educativa obligatòria (cas en el qual l’orientació ha d’estar centrada en la carrera aca-
dèmica i no s’ha de limitar només a informació), com en l’etapa professional, en la qual
en realitat no existeix una autèntica orientació professional.

L’anàlisi que conté l’estudi sobre l’orientació professional en la FP a Catalunya coincideix
amb les conclusions apuntades en l’apartat 7.1: durant la FP inicial aquesta orientació es
du a terme en el marc de les polítiques educatives, seguint un model propi; mentre que
en la FPO l’orientació s’emmarca en les polítiques d’ocupació, que a la vegada també se-
gueixen el seu propi model. Finalment, en el marc de la FC, es constata que l’orientació
realitzada no segueix cap model, i que està principalment encaminada a les certificacions
i qualificacions professionals,184 «sense la visió integral que li correspon si parlem d’o-
rientació al llarg de tota la vida».185

D’altra banda, en la diagnosi que efectua sobre l’orientació professional a Catalunya,186

l’estudi constata la manca de conscienciació de la població sobre la necessitat/oportuni-

181 Elaborat amb la col·laboració de la Fundació Paco Puerto – CEPROM i de l’empresa élogos conocimiento SL
(AC2005047). L’informe es pot consultar al web <www.educadoxa.net/conc>.
182 (AC2005003).
183 Pàg. 7-8.
184 Si bé l’altre estudi que comentarem constata que aquesta orientació a les certificacions no es du realment a ter-
me en les empreses atès el caràcter encara incipient d’aquestes certificacions i el desconeixement que en tenen tant
els agents socials com els treballadors mateixos.
185 Pàg. 41.
186 Pàg. 107 i s.
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tat de ser orientada professionalment, així com la necessitat de superar la divisió actual
de la FP en tres subsistemes. Tal com s’ha afirmat anteriorment, l’orientació es dirigeix
bàsicament a la inserció laboral de persones aturades, atès que l’orientació durant l’edu-
cació secundària és molt insuficient, mentre que l’orientació a les persones ocupades és
inexistent.

L’estudi proposa finalment la implantació d’un nou model (obert a crítiques i a debat), en
defineix els principis i l’estructura, la implementació i l’avaluació, i en proposa el finança-
ment. El model proposat es fonamenta en la idea de la ceba, formada per capes concèn-
triques i distribuïdes pel territori. La primera capa estaria integrada pels punts d’informa-
ció (IES, CIFO, OTG, municipis, portal web), que serien la via d’entrada de l’usuari al
sistema. La segona capa inclouria els serveis d’orientació generalista, entitats especial-
ment homologades pel sistema (que a la vegada podrien ser punts d’informació) i que pro-
porcionarien orientació generalista. Finalment, la tercera capa estaria formada pels ser-
veis d’orientació especialitzats, que serien els serveis d’orientació dels agents en l’àmbit
de la FP, i els serveis d’orientació per a l’acreditació i el reconeixement de competències
professionals.

L’altra acció complementària relativa a l’orientació professional duta a terme ha permès
elaborar l’estudi sobre l’orientació en la FC a la química i el metall. Aquest estudi se cen-
tra principalment en l’orientació per a l’acreditació de competències fruit de l’experiència
laboral, si bé també analitza l’orientació a la formació que es fa en els sectors indicats.

L’estudi constata187 que l’ICQP du a terme actuacions d’orientació mitjançant una xarxa
de centres distribuïts al llarg del territori, als quals es dirigeixen les persones interessa-
des. L’orientació dispensada té la finalitat d’informar la persona interessada sobre la FP
més adequada al seu perfil i informar dels requeriments necessaris per demostrar les
competències, informar com emplenar els formularis i quin procediment cal seguir. Cal
ressaltar que en aquesta descripció material de l’orientació el verb usat és «informar»,
fet que permet constatar com sovint es confonen aquests termes.

Més endavant, l’estudi analitza l’orientació duta a terme per les empreses, que té per ob-
jectiu afavorir el reconeixement de la qualificació dels treballadors/res per tal de millorar-
la, mantenir l’ocupació i progressar professionalment. Aquesta orientació hauria de faci-
litar la informació i l’assessorament (per identificar les competències professionals assolides
per l’experiència), així com l’assessorament de l’itinerari formatiu per millorar (ja sigui fent
FP inicial o contínua).

187 Pàg. 22 i s.
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Tot i que aquesta orientació pot ser tant interna a l’empresa com externa, l’estudi cons-
tata que a la pràctica les empreses no orienten els seus treballadors/res. Els motius
al·legats per les empreses dels sectors analitzats per no fer orientació per a la formació
és que no es considera necessari, o que els mateixos treballadors/res ja ho fan per ells
mateixos, o que la planificació formativa que es fa és per tota la plantilla i que aquesta
no s’individualitza.188 D’altra banda, l’absència d’orientació per a l’acreditació és degu-
da a la manca d’informació i d’una demanda específica, i al fet que el procés encara no
està en ple funcionament.

Per acabar, l’estudi constata que aquestes carències (més acusades en la petita i mit-
jana empresa) s’haurien de suplir mitjançant un dispositiu extern integrat per l’Admi-
nistració, els agents socials, els centres de formació i els intermediaris del mercat la-
boral.189

7.3. INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ PER A L’ACREDITACIÓ

El sistema integral de qualificacions i FP preveu dues grans vies per acreditar la qualifi-
cació professional: els títols de FPR i els títols o certificats obtinguts a partir d’haver acre-
ditat les competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral o per vies
no formals. Fins avui, els processos d’acreditació de competències per part de l’ICQP, que
contenen una fase important d’orientació, s’han limitat a experiències pilot.

Tal com s’ha comentat en l’apartat anterior arran de l’estudi elaborat pel CRESC relatiu
als sectors de la química i el metall, l’orientació per a l’acreditació principalment la du a
terme l’ICQP.190

Els destinataris de la convocatòria i de l’activitat orientadora a aquesta acreditació són
les persones de més de 18 anys que tenen una experiència professional, adquirida a
través de la seva trajectòria laboral o formativa (que inclou la formació no formal), que
necessiten acreditar la seva qualificació però que no tenen cap reconeixement oficial.
Aquestes persones, per mitjà d’aquestes proves, poden acreditar les seves competèn-
cies professionals per obtenir un títol de FP.

188 Pàg. 187-197.
189 Pàg. 216.
190 Resolució EDC/3368/2006, de 23 d’octubre, per la qual es convoca la realització de les proves per a l’obtenció dels
títols de tècnic i tècnic superior de determinats cicles formatius de formació professional específica (DOGC núm. 4749,
de 27.10.07).
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El 2005, 265 persones van assistir a les sessions d’orientació per a l’acreditació, i el 2006
el nombre es va incrementar a 559. És, per tant, un sistema encara poc conegut i con-
solidat, que està en fase experimental.

Per dur a terme aquesta orientació, l’ICQP disposa, com ja s’ha comentat, d’una xarxa
de centres distribuïts pel territori per tal d’orientar les persones que s’hi dirigeixin. Els
punts d’informació poden ser genèrics o específics. Els primers proporcionen informació
general sobre el procés de les proves, mentre que els segons faciliten informació espe-
cífica per cicles formatius. Al web de l’Institut hi ha disponibles dues llistes que compre-
nen una relació completa d’aquests centres.191

Entre els punts d’informació genèrica hi ha la majoria dels consells comarcals; punts d’in-
formació juvenil dels municipis (sota diverses denominacions: «Punt d’informació juvenil»,
«Servei d’informació i assessorament per a joves», «Punt jove ACTIU», «Oficina de ser-
veis a la joventut», «Infojove», «Servei d’informació juvenil», «El Puntet»; etc.); organis-
mes de promoció econòmica i de l’ocupació (com ara l’Institut Municipal de Formació i
Empresa, a Reus, o l’Institut Municipal de Treball Salvador Seguí, a Lleida); la Regidoria
de Treball (de l’Ajuntament de Calafell) i el Centre d’Informació i Serveis a l’Estudiant de
Catalunya – Servei i punt d’informació acadèmica.

La majoria dels punts d’informació específica són instituts d’ensenyament secundari (IES),
si bé també hi ha escoles de capacitació agrària (ECA) i IES-SEP.192 En aquests centres
es proporciona informació específica sobre l’acreditació per títols de les diferents espe-
cialitats dels cicles formatius de grau mitjà i superior.193

7.3.1. PUNTS FORTS I PUNTS FEBLES DE LA INFORMACIÓ I L’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL

En el document de conclusions del projecte DROA, es recullen un seguit de punts febles
i punts forts que s’han identificat arran de les activitats dutes a terme en el marc d’aquest
projecte. Atès el contingut dels apartats anteriors, és coherent amb el present estudi i la
seva estructura afegir aquestes conclusions en aquest apartat, a tall de diagnosi sobre
l’estat de la informació i l’orientació professional a Catalunya.

191 <http://www.gencat.net/educacio/icqp/acreditacio/pdf/punts_infor_generica.pdf> i <http://www.gencat.net/
educacio/icqp/acreditacio/pdf/punts_infor_especifica.pdf>.
192 El Decret 31/2000 de 31 d’agost, DOGC núm. 3225, de 14.09.00, regula els IES-SEP. Són centres públics que im-
parteixen FP, i si s’escau altres ensenyaments, i són referència d’una o més famílies professionals. 
193 Cal ressaltar que en aquestes llistes s’empra encara la terminologia anterior a la LOE i les disposicions que la des-
envolupen.
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Cal tenir en compte que alguns dels punts febles que identifica el projecte DROA també
han estat enunciats anteriorment en les anàlisis DAFO de l’ajust dels diferents subsiste-
mes (orientació des de les instàncies educatives a vegades massa academicista, depen-
dència dels fons públics i intermitència dels serveis d’orientació duts a terme pel Departament
de Treball, etc.).

Finalment, també pot resultar convenient identificar algunes de les dificultats que han
constatat els professionals d’ambdós departaments que duen a terme serveis d’informa-
ció i orientació i que han participat en el projecte DROA.

Pel que fa als professionals del Departament d’Educació, es constaten els obstacles per
al desenvolupament del treball en xarxa, així com la col·laboració insuficient entre els
professionals del medi educatiu i d’altres professionals, la sobrecàrrega de funcions di-
ferents a l’orientació que han de realitzar, el coneixement insuficient del món del treball,
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Taula 35. Punts forts i punts febles de les estructures I de la xarxa d’orientació profes-

sional a Catalunya
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Font: elaboració pròpia a partir del document del projecte DROA.

Punts febles

Manca de formació específica en orientació per

a tutors

Manca de professionals d’orientació en els cen-

tres educatius

Equips externs de vegades insuficients

Temps limitat destinat a l’atenció individualitza-

da dels joves

Orientació a vegades massa academicista

Grans diferències entre l’orientació practicada

en els diferents centres educatius

Manca d’un concepte clar que defineixi que s’en-

tén per orientació

Dependència de les accions al finançament

obtingut

Intermitència dels serveis d’orientació

Manca d’una xarxa de col·laboració entre els

centres que ofereixen serveis d’orientació

Manca d’interlocutors en l’àmbit local que apor-

tin informació sobre els recursos i els programes

Manca de seguiment dels usuaris que participen

en un procés d’orientació

Punts forts

Extensió a tots els joves escolaritzats entre 12

i 16 anys (ESO)

Servei gratuït i públic

Alt grau d’implicació dels tutors

Presència de fundacions que ofereixen suport a

la formació i a l’orientació professional, amb impli-

cació dels agents socials i administracions locals

Alt grau d’eficàcia dels dispositius destinats a jo-

ves sense acreditació d’ESO

Servei gratuït i públic (pot accedir-hi tothom que

estigui inscrit al SOC)

Servei individual i personalitzat per a cada

usuari

Metodologia flexible i adaptable a cada neces-

sitat

Tècnics altament qualificats i amb coneixements

elevats de l’entorn socioeconòmic

Procediment flexible (adaptació per a cada usua-

ri de l’itinerari d’orientació sobre la base del diag-

nòstic professional elaborat en la primera en-

trevista personal d’inserció)



del mercat laboral i dels perfils professionals, i l’absència d’una oferta de formació espe-
cífica en orientació.

D’altra banda, els professionals del Departament de Treball coincideixen a ressaltar les
dificultats del treball en xarxa, a la vegada que ressalten la manca d’una base de dades
sobre recursos professionals i la dependència de les accions al finançament obtingut,
que comporta una intermitència dels serveis d’orientació, per la qual cosa la inestabilitat
laboral dels professionals és elevada.

168



Estudi sobre l’oferta formativa de la Formació Professional
a Catalunya i les qualificacions requerides per les empreses

169

8.ANNEX

Analfabets

Estudis primaris incomplets

Estudis primaris complets

Primera etapa d'educació
secundària

Segona etapa d'educació
secundària (llevat FP)

Formació professional (FP)
de grau mitjà

Educació superior de primer
cicle

Educació superior de segon
i tercer cicle

33,3

-26,6

-7,6

19,4

33,9

48,9

34,8

53,5

Gràfic A.1. Creixement de la població ocupada per nivell formatiu entre 2000 i 2006.

Catalunya

Unitats: en percentatges.

Font: Idescat, a partir de l’EPA de l’INE.
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Taula A.1. Correspondències entre les famílies professionals de l’estudi i els codis de

la classificació catalana d’activitats econòmiques (CCAE-93)

Famílies professionals de l’estudi Codis CCAE-93
1 Arts gràfiques 212, 221-222
2 Comerç i màrqueting1 501, 503, 505, 511-517, 521-522, 524-526, 601,

602, 611-612, 621-623, 631-632, 634, 641, 744
3 Comunicació, imatge i so 223, 921-924
4 Edificació i obra civil2 266-267, 451-452, 454-455, 742, 261-265, 268
5 Electricitat i electrònica3 453, 527, 642, 725
6 Fabricació mecànica 271-275, 281-287, 291-297, 300, 311-316, 321-

323, 331-335, 341-343, 351-355
7 Hoteleria i turisme 551-555, 633
8 Manteniment de vehicles autopropulsats 502, 504
9 Manteniment i serveis a la producció4 112, 231, 401-403, 410, 603, 101-103, 111, 120,

131-132, 141-145
10 Química 211, 232, 241-247, 251-252
11 Sanitat 851, 852, 523
12 Informàtica 721-724, 726
13 Activitats agràries i maritimopesqueres 011-015, 020, 050
14 Administració i gestió 651-652, 660, 671-672, 701-703, 711-714, 741,

745, 751, 753
15 Fusta, moble i suro 201-205, 361
16 Imatge personal 930
17 Indústries alimentàries 151-159, 160
18 Tèxtil, confecció i pell 171-177, 181-183, 191-193
19 Serveis socioculturals i activitats físiques 

i esportives 801-804, 853, 911-913, 925-927, 950
20 Seguretat i medi ambient 233, 371-372, 743, 746-747, 752, 900
21 Altres 362-366, 731-732, 748, 990

Font: elaboració pròpia.
1) Inclou les activitats econòmiques de transports perquè els cicles formatius de FP en matèria de gestió
de transports estan inclosos en aquesta família professional (tècnic superior en gestió del transport).
2) Inclou les activitats econòmiques de vidre i ceràmica i delineació. D’una banda, l’Idescat ens va informar
que les activitats econòmiques de vidre i ceràmica no tenen mostra suficient, per la qual cosa es va decidir
incloure-les a edificació i obra civil. De l’altra, les activitats econòmiques de delineació s’han assimilat a les de
serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria i ha semblat adequat incloure-les en aquesta família d’edificació.
3) Inclou les activitats de lampisteria i instal·lacions de climatització que haurien de figurar en la família
professional de manteniment i serveis a la producció, però no es poden aïllar perquè estan incloses en
un epígraf de la CCAE-93 superior que és el d’instal·lacions d’edificis i obres (que inclou les instal·lacions
elèctriques).
4) Inclou les activitats econòmiques d’energia i aigua i les indústries extractives. Energia i aigua s’inclouen
en aquesta família professional perquè estan associades al cicle formatiu de tècnic en muntatge i mante-
niment d’instal·lacions de fred, climatització i producció de calor. Les indústries extractives s’hi han inclòs
perquè l’Idescat va informar que no tenien mostra suficient i recullen activitats vinculades a l’energia, com
ara el gas. De totes formes, la ubicació a edificació i obra civil també hauria tingut sentit a causa del seu
contingut en activitats extractives per poder elaborar materials de construcció. Malgrat tot, l’impacte so-
bre l’ocupació de les indústries extractives no és gaire gran atès que no tenen una mostra suficient.
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Taula A.2. Correspondències entre les famílies professionals de l’estudi i les especiali-

tats de la formació professional ocupacional de l’any 2000

Famílies professionals de l’estudi Especialitats FPO any 2000

1 Arts gràfiques Preimpressió; impressió; manipulats

2 Comerç i màrqueting Logística; transports; magatzem; tècnic comercial;

promotor i venedor comercial; autovenda; depen-

dent de comerç; telemàrqueting; marxandatge;

màrqueting; comerç exterior

3 Comunicació, imatge i so Televisió i radiodifusió; vídeo i so

4 Edificació i obra civil Paleta; aïllaments i impermeabilitzacions; movi-

ments de terra i maquinària; operadors de grues;

Pladur; pintura; CAD construcció; altres especia-

litats de la construcció; CAD/CAM/CNC; ceràmica;

vidre i vitralls

5 Electricitat i electrònica Instal·lacions elèctriques; màquines elèctriques;

automatismes; electrònica industrial; electrònica

de telecomunicacions; electrònica d’equips infor-

màtics

6 Fabricació mecànica Torn i fresa; mecànica industrial; control numèric;

manteniment industrial; soldadura; indústria pe-

sada i construccions metàl·liques; forja motlles

7 Hoteleria i turisme Turisme; hoteleria; restauració

8 Manteniment de vehicles autopropulsats Mecànica automòbil; electricitat i electrònica; ca-

rrosseria, planxa i pintura; mecànica de motos

9 Manteniment i serveis a la producció Lampisteria; gas; fred industrial; climatització; ener-

gia solar

10 Química Indústries químiques

11 Sanitat Sanitat; auxiliar geriatria; massatge terapèutic

12 Informàtica Ofimàtica i operador; programador analista

13 Activitats agràries i maritimopesqueres Producció agrícola; conreu extensiu; forestal; fruc-

ticultura; horticultura; mecanització agrària; orna-

mentals; jardineria; floricultura; viticultura i enolo-

gia; viverisme; ramaderia; pesca; altres especialitats

del sector agrari

14 Administració i gestió Altres especialitats del sector serveis I i II; admi-

nistració; comptabilitat; analista econòmic; audi-

tor controller; gestió fiscal; gestió laboral i recursos

humans; agent d’assegurances

15 Fusta, moble i suro Fusteria; construcció PVC/alumini; ebenisteria

16 Imatge personal Perruqueria; estètica

17 Indústries alimentàries Alimentació i tècniques alimentàries; càrnies; brioi-

xeria, fleca, pastisseria; indústries agroalimentàries

(continua)
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Taula A.2. Correspondències entre les famílies professionals de l’estudi i les especiali-

tats de la formació professional ocupacional de l’any 2000

Famílies professionals de l’estudi Especialitats FPO any 2000

18 Tèxtil, confecció i pell Pell-cuir; tèxtil confecció; tèxtil indústria; disseny mo-

da i patronatge; estampació; tint i acabats; tapis-

seria; CAD confecció

19 Serveis socioculturals i activitats físiques Serveis socials; auxiliar de llar; activitats

i esportives esportives i de lleure; teatre, música, especta-

cles; servei domèstic

20 Seguretat i medi ambient Producció i control de la qualitat; medi ambient;

seguretat i vigilància; neteja industrial

21 Altres Artesania, mobles, pintura; joieria, orfebreria; altres

especialitats de la indústria; disseny; recepció i

atenció telefònica; secretariat; disseny gràfic assis-

tit per ordinador

Font: elaboració pròpia.
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Taula A.3. Correspondències entre les famílies professionals de l’estudi i les de la for-

mació professional ocupacional dels anys 2004 i 2005

Famílies Professionals
Estudi Formació Professional Ocupacional 2004 i 2005

1 Arts gràfiques Indústries gràfiques

2 Comerç i màrqueting Comerç; transports i comunicacions

3 Comunicació, imatge i so Informació i manifestacions artístiques

4 Edificació i obra civil Edificació i obres públiques

5 Electricitat i electrònica Muntatge i instal·lació

6 Fabricació mecànica Fabricació d’equips electromecànics; indústria pe-

sada i construccions metàl·liques

7 Hoteleria i turisme Turisme i hoteleria

8 Manteniment de vehicles autopropulsats Automoció

9 Manteniment i serveis a la producció Mineria i primeres transformacions;1) manteniment

i reparació; producció, transformació i distribució

d’energia i aigua

10 Química Indústries químiques

11 Sanitat Sanitat

12 Informàtica Formació complementària

13 Activitats agràries i maritimopesqueres Agrària; Pesca i aqüicultura

14 Administració i gestió Administració i oficines; serveis a les empreses; as-

segurances i finances

15 Fusta, moble i suro Indústries de la fusta i el suro

16 Imatge personal -

17 Indústries alimentàries Indústries alimentàries

18 Tèxtil, confecció i pell Indústries tèxtils de pell i cuiro

19 Serveis socioculturals; activitats físiques Serveis a la comunitat i persones

i esportives

20 Seguretat i medi ambient -

21 Altres Accions integrades;1) artesania; manufactures di-

verses;1) altres2)

Font: elaboració pròpia.

1) Famílies professionals que només figuren a la FPO de l’any 2004.

2) Família professional que només consta a la FPO de l’any 2005.
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Taula A.4. Nombre d’alumnes d’ensenyaments de règim especial a Catalunya. Cursos

2000-2001 i 2005-2006

Unitats: en nombre d’alumnes i percentatges.

Variació
2000-2001 2005-2006

Composició
2000-2001 / 

2005-2006
2005-2006

Aprovats

Idiomes 7.001 12.406

Presencials 4.550 9.798

Elemental 2.819 7.070

Cicle superior 1.731 2.728 85,1 77,2

No presencials: tercer curs That’s English 135 164

Lliures 2.316 2.444

Elemental 1.464 1.563

Cicle superior 852 881

Graduats

Arts plàstiques i disseny 609 1.044

Pla 1963 333 0 7,2 71,4

Grau mitjà 83 146

Grau superior 193 898

Alumnes de 3r curs

Conservació i restauració de béns culturals 42 40 0,3 -4,8

Alumnes de 3r curs

Estudis superiors de disseny - 91 0,6 -

Alumnes últim curs

Música 604

Grau mitjà - 367 4,1 -

Grau superior - 237

Graduats

Dansa 62

Grau mitjà - 54 0,4 -

Grau superior - 8

Alumnes 4t curs

Art dramàtic 84 88 0,6 4,8

Graduats

Esports 0 237 1,6 -

TOTAL - 14.572 100,0 -

Alumnes

Persones adultes 0 54.304

Accés a CFGM 0 2.463 - -

Accés a CFGS 0 4.632

Font: Departament d’Educació.
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Taula A.7. Distribució provincial dels titulats per família professional. Curs 2005-2006 /

Curs 2000-2001. Catalunya

Unitats: en percentatges.

Catalunya Barcelona Bcn Ciutat Girona Lleida Tarragona

Arts gràfiques 0,0 -6,1 -15,1 0,0 4,4 1,7

Comerç i màrqueting 0,0 -1,2 -1,4 -0,7 -1,9 3,8

Comunicació, imatge i so 0,0 -5,0 -4,4 0,0 1,8 3,2

Edificació i obra civil 0,0 -1,6 -11,6 -2,1 -0,1 3,9

Electricitat i electrònica 0,0 -0,3 -4,7 0,9 0,8 -1,4

Fabricació mecànica 0,0 -2,6 -6,4 -1,3 0,3 3,6

Hoteleria i turisme 0,0 1,8 12,9 -5,9 1,6 2,5

Manteniment de vehicles

autopropulsats 0,0 -4,6 -6,9 1,7 -0,4 3,3

Manteniment i serveis 

a la producció 0,0 -3,4 11,7 -0,9 3,8 0,4

Química 0,0 12,7 3,2 0,2 1,0 -13,9

Sanitat 0,0 -1,5 -3,5 -0,4 2,3 -0,4

Informàtica 0,0 -4,5 -12,3 3,0 0,1 1,4

Activitats agràries i 

maritimopesqueres 0,0 -3,6 -1,4 -0,3 -1,6 5,5

Administració i gestió 0,0 -0,9 -9,6 4,2 -1,8 -1,4

Fusta i moble i suro 0,0 -6,1 -29,4 -1,5 -0,8 8,4

Imatge personal 0,0 25,5 7,0 -7,4 -7,8 -10,3

Indústries alimentàries 0,0 -8,9 3,9 5,1 -14,0 17,8

Tèxtil, confecció i pell 0,0 -37,6 -16,1 36,6 1,1 0,0

Serveis socioculturals; activitats 

físiques i esportives 0,0 3,5 -0,8 -1,5 -0,9 -1,1

TOTAL 0,0 0,6 -1,9 0,5 -0,6 -0,5

Font: Departament d’Educació.
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Taula A.8. Percentatge de titulats per família professional i província. Curs 2005-2006.

Catalunya

Unitats: en percentatges.

Catalunya Barcelona Bcn Ciutat Girona Lleida Tarragona

Arts gràfiques 1,1 1,2 1,0 0,0 0,8 1,4

Comerç i màrqueting 6,8 6,9 6,2 4,8 5,1 8,5

Comunicació, imatge i so 2,7 3,4 7,8 0,0 0,8 0,8

Edificació i obra civil 1,9 1,8 1,5 1,5 3,0 2,0

Electricitat i electrònica 10,2 10,3 9,6 10,2 10,2 9,2

Fabricació mecànica 3,8 3,9 3,2 2,2 2,0 5,2

Hoteleria i turisme 4,7 4,2 6,5 8,0 6,1 5,5

Manteniment de vehicles 

autopropulsats 5,4 5,4 5,8 6,0 6,1 4,8

Manteniment i serveis 

a la producció 2,9 2,5 1,8 6,4 3,5 3,7

Química 2,7 3,0 2,1 1,4 1,4 1,6

Sanitat 13,3 13,9 14,4 5,2 11,4 14,8

Informàtica 6,4 7,0 7,4 5,5 4,0 4,2

Activitats agràries i 

maritimopesqueres 1,8 0,5 0,4 3,7 7,2 6,4

Administració i gestió 19,6 18,9 12,6 30,4 19,9 17,8

Fusta i moble i suro 0,5 0,5 0,5 0,8 0,7 0,6

Imatge personal 4,5 4,8 6,2 3,3 2,8 4,4

Indústries alimentàries 0,4 0,2 0,3 0,8 0,4 1,4

Tèxtil, confecció i pell 0,1 0,0 0,1 1,2 0,4 0,0

Serveis socioculturals; activitats 

físiques i esportives 11,1 11,5 12,8 8,7 14,2 7,7

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Font: Departament d’Educació.
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Taula A.9. Percentatge de titulats per família professional i província. Curs 2005-2006 /

curs 2000-2001. Catalunya

Unitats: en percentatges.

Catalunya Barcelona Bcn Ciutat Girona Lleida Tarragona

Arts gràfiques 0,1 0,0 -0,3 0,0 0,8 0,3

Comerç i màrqueting 1,7 1,6 1,6 0,3 0,2 4,0

Comunicació, imatge i so 1,5 1,7 4,2 0,0 0,8 0,8

Edificació i obra civil -1,5 -1,5 -2,2 -2,6 -2,0 -0,3

Electricitat i electrònica -3,8 -4,0 -4,7 -2,7 -0,8 -4,5

Fabricació mecànica 0,0 -0,1 -0,5 -1,0 0,4 1,4

Hoteleria i turisme 1,4 1,3 3,3 -1,6 2,9 2,5

Manteniment de vehicles 

autopropulsats 0,2 -0,1 -0,5 1,2 0,5 1,8

Manteniment i serveis 

a la producció 1,6 1,3 1,5 3,2 2,8 2,2

Química -0,2 0,2 0,2 -0,1 0,4 -3,4

Sanitat 0,6 0,3 0,2 -1,1 5,8 0,9

Informàtica 3,8 3,9 3,5 4,4 2,5 2,8

Activitats agràries i 

maritimopesqueres -0,3 -0,2 -0,1 -1,2 -1,1 0,1

Administració i gestió -12,1 -12,3 -15,3 -0,3 -17,5 -13,6

Fusta i moble i suro 0,1 0,0 -0,3 -0,1 0,1 0,4

Imatge personal 2,9 3,6 4,4 -0,1 0,0 1,5

Indústries alimentàries 0,0 0,0 0,1 0,3 -0,6 0,7

Tèxtil, confecció i pell -0,2 -0,2 -0,2 0,1 -0,5 0,0

Serveis socioculturals; activitats

físiques i esportives 4,2 4,6 5,1 1,1 5,3 2,5

TOTAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Font: Departament d’Educació.
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Taula A.10. Distribució provincial dels titulats per família professional. Curs 2005-2006.

Catalunya

Unitats: en percentatges.

Catalunya Barcelona Bcn Ciutat Girona Lleida Tarragona

Arts gràfiques 100,0 81,5 29,0 0,0 4,4 14,1

Comerç i màrqueting 100,0 76,7 30,3 4,4 4,7 14,2

Comunicació, imatge i so 100,0 95,0 95,6 0,0 1,8 3,2

Edificació i obra civil 100,0 72,9 27,6 5,0 9,9 12,3

Electricitat i electrònica 100,0 77,2 31,7 6,4 6,2 10,3

Fabricació mecànica 100,0 77,3 28,3 3,7 3,3 15,7

Hoteleria i turisme 100,0 67,9 46,0 10,8 8,1 13,3

Manteniment de vehicles 

autopropulsats 100,0 75,6 35,9 7,1 7,1 10,2

Manteniment i serveis 

a la producció 100,0 64,3 21,3 13,9 7,5 14,3

Química 100,0 86,4 26,2 3,3 3,3 7,0

Sanitat 100,0 79,5 36,4 2,5 5,3 12,7

Informàtica 100,0 83,3 38,5 5,4 3,9 7,4

Activitats agràries i 

maritimopesqueres 100,0 21,3 7,9 13,1 25,0 40,6

Administració i gestió 100,0 73,5 21,5 9,8 6,3 10,4

Fusta i moble i suro 100,0 71,0 30,6 8,9 8,1 12,1

Imatge personal 100,0 80,4 46,0 4,6 3,9 11,1

Indústries alimentàries 100,0 41,6 22,5 12,4 5,6 40,4

Tèxtil, confecció i pell 100,0 25,8 12,9 54,8 19,4 0,0

Serveis socioculturals; activitats 

físiques i esportives 100,0 79,1 38,7 5,0 8,0 7,9

TOTAL 100,0 76,0 33,6 6,3 6,2 11,4

Font: Departament d’Educació.
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Taula A.11. Percentatge de dones titulades per família professional i província. Curs

2005-2006. Catalunya

Unitats: en percentatges.

Catalunya Barcelona Bcn Ciutat Girona Lleida Tarragona

Arts gràfiques 0,8 0,8 0,7 0,0 1,3 0,8

Comerç i màrqueting 7,7 7,5 6,3 5,4 7,1 10,5

Comunicació, imatge i so 2,1 2,6 6,1 0,0 0,7 0,8

Edificació i obra civil 0,9 0,9 0,8 0,6 1,6 0,5

Electricitat i electrònica 0,6 0,6 0,7 0,1 0,0 0,5

Fabricació mecànica 0,4 0,5 0,7 0,1 0,0 0,4

Hoteleria i turisme 5,7 5,1 8,3 10,8 6,9 6,8

Manteniment de vehicles 

autopropulsats 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0

Manteniment i serveis 

a la producció 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5

Química 3,1 3,5 2,6 2,2 1,6 1,7

Sanitat 22,2 22,9 23,9 8,8 20,3 25,4

Informàtica 1,7 1,8 1,6 1,0 1,2 1,7

Activitats agràries i 

maritimopesqueres 0,5 0,2 0,2 0,7 2,9 1,8

Administració i gestió 28,8 27,4 17,4 45,8 32,1 27,0

Fusta i moble i suro 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1

Imatge personal 8,6 9,0 11,9 6,3 5,8 8,6

Indústries alimentàries 0,2 0,1 0,1 0,4 0,6 0,4

Tèxtil, confecció i pell 0,3 0,1 0,1 2,3 0,9 0,0

Serveis socioculturals; activitats 

físiques i esportives 16,0 16,5 18,2 14,9 16,5 12,6

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Font: Departament d’Educació
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Taula A.12. Percentatge de dones titulades per família professional i província. Curs

2005-2006 / Curs 2000-2001. Catalunya

Unitats: en percentatges.

Catalunya Barcelona Bcn Ciutat Girona Lleida Tarragona

Arts gràfiques 0,1 0,1 -0,4 0,0 1,3 -0,4

Comerç i màrqueting 1,6 1,3 0,5 -1,3 1,0 5,4

Comunicació, imatge i so 1,3 1,5 3,4 0,0 0,7 0,8

Edificació i obra civil -1,1 -1,0 -1,4 -2,2 -1,7 -1,1

Electricitat i electrònica 0,2 0,3 0,3 0,1 -0,2 0,2

Fabricació mecànica 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2

Hoteleria i turisme 2,1 1,8 3,6 0,9 3,3 3,7

Manteniment de vehicles 

autopropulsats 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 -0,1

Manteniment i serveis 

a la producció 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5

Química 0,1 0,2 0,5 0,0 0,2 -1,4

Sanitat 0,9 0,3 5,1 -2,6 10,2 1,9

Informàtica 1,0 1,0 0,8 0,2 0,9 1,2

Activitats agràries i 

maritimopesqueres -0,2 -0,2 -0,3 -1,2 0,8 0,2

Administració i gestió -15,6 -16,3 -22,2 3,4 -20,7 -18,0

Fusta i moble i suro 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1

Imatge personal 5,4 6,7 7,9 -0,2 0,5 3,2

Indústries alimentàries -0,1 -0,2 -0,1 0,4 -0,1 0,3

Tèxtil, confecció i pell -0,3 -0,4 -0,5 0,3 -0,7 0,0

Serveis socioculturals; activitats 

físiques i esportives 4,2 4,5 2,6 1,4 4,0 3,3

TOTAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Font: Departament d’Educació.
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Taula A.13. Distribució provincial de les dones titulades per família professional. Curs

2005-2006. Catalunya

Unitats: en percentatges.

Catalunya Barcelona Bcn Ciutat Girona Lleida Tarragona

Arts gràfiques 100,0 78,9 28,4 0,0 9,5 11,6

Comerç i màrqueting 100,0 75,0 26,8 4,3 5,4 15,3

Comunicació, imatge i so 100,0 94,0 94,0 0,0 2,0 4,0

Edificació i obra civil 100,0 79,6 31,1 3,9 10,7 5,8

Electricitat i electrònica 100,0 87,7 38,5 1,5 0,0 10,8

Fabricació mecànica 100,0 87,2 57,4 2,1 0,0 10,6

Hoteleria i turisme 100,0 68,2 47,2 11,6 7,0 13,2

Manteniment de vehicles 

autopropulsats 100,0 83,3 16,7 8,3 8,3 0,0

Manteniment i serveis 

a la producció 100,0 60,6 33,3 9,1 9,1 21,2

Química 100,0 86,6 26,8 4,4 3,0 6,0

Sanitat 100,0 79,3 35,4 2,5 5,4 12,9

Informàtica 100,0 81,6 31,3 3,5 4,0 10,9

Activitats agràries i 

maritimopesqueres 100,0 22,6 12,9 8,1 32,3 37,1

Administració i gestió 100,0 73,0 19,9 9,9 6,5 10,6

Fusta i moble i suro 100,0 80,0 40,0 0,0 0,0 20,0

Imatge personal 100,0 80,2 45,4 4,6 4,0 11,3

Indústries alimentàries 100,0 47,8 21,7 13,0 17,4 21,7

Tèxtil, confecció i pell 100,0 25,8 12,9 54,8 19,4 0,0

Serveis socioculturals; activitats 

físiques i esportives 100,0 79,4 37,4 5,8 6,0 8,8

TOTAL 100,0 76,7 32,8 6,2 5,9 11,2

Font: Departament d’Educació.
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Taula A.14. Distribució provincial de les dones titulades per família professional. Curs

2005-2006 / Curs 2000-2001. Catalunya

Unitats: en percentatges.

Catalunya Barcelona Bcn Ciutat Girona Lleida Tarragona

Arts gràfiques 0,0 0,1 -18,7 0,0 9,5 -9,6

Comerç i màrqueting 0,0 -1,3 -2,5 -2,0 -1,6 4,9

Comunicació, imatge i so 0,0 -6,0 -6,0 0,0 2,0 4,0

Edificació i obra civil 0,0 8,7 -2,5 -4,1 -0,7 -3,9

Electricitat i electrònica 0,0 4,0 3,8 1,5 -4,1 -1,5

Fabricació mecànica 0,0 -5,1 -9,2 2,1 0,0 2,9

Hoteleria i turisme 0,0 0,8 7,6 -3,9 0,3 2,9

Manteniment de vehicles 

autopropulsats 0,0 11,9 -11,9 8,3 -6,0 -14,3

Manteniment i serveis 

a la producció 0,0 -39,4 33,3 9,1 9,1 21,2

Química 0,0 6,3 5,7 0,3 -0,2 -6,4

Sanitat 0,0 -0,5 8,3 -0,6 2,1 -0,9

Informàtica 0,0 -1,3 -5,8 -2,2 1,1 2,4

Activitats agràries i 

maritimopesqueres 0,0 -17,2 -7,5 -6,8 12,8 11,2

Administració i gestió 0,0 -0,5 -7,5 4,3 -1,8 -2,0

Fusta i moble i suro 100,0 80,0 40,0 0,0 0,0 20,0

Imatge personal 0,0 25,2 6,2 -7,4 -7,8 -9,9

Indústries alimentàries 0,0 -31,1 -7,2 13,0 -1,0 19,1

Tèxtil, confecció i pell 0,0 -34,9 -18,0 34,6 0,3 0,0

Serveis socioculturals; activitats 

físiques i esportives 0,0 3,1 -3,3 -0,8 -1,3 -0,9

TOTAL 0,0 1,9 2,1 0,4 -1,1 -1,2

Font: Departament d’Educació.
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Taula A.15. Distribució provincial del pes de les dones titulades respecte del total per

família professional. Curs 2005-2006. Catalunya

Unitats: en percentatges.

Catalunya Barcelona Bcn Ciutat Girona Lleida Tarragona

Arts gràfiques 38,3 37,1 37,5 - 81,8 31,4

Comerç i màrqueting 58,5 57,1 51,7 57,4 68,1 63,0

Comunicació, imatge i so 40,3 39,8 39,6 - 45,5 50,0

Edificació i obra civil, vidre 

i ceràmica, delineació 24,3 26,5 27,4 19,0 26,2 11,5

Electricitat i electrònica 2,8 3,2 3,4 0,7 0,0 3,0

Fabricació mecànica 5,5 6,2 11,1 3,1 0,0 3,7

Hoteleria i turisme 62,9 63,2 64,6 67,8 54,7 62,7

Manteniment de vehicles 

autopropulsats 1,0 1,1 0,5 1,2 1,2 0,0

Manteniment i serveis a la 

producció i energia i aigua 

i indústries extractives 5,0 4,7 7,9 3,3 6,1 7,4

Química 60,6 60,8 62,0 80,0 55,0 52,4

Sanitat 86,5 86,3 84,0 86,5 86,9 87,4

Informàtica 13,9 13,6 11,3 8,9 14,3 20,6

Activitats agràries i 

maritimopesqueres 15,3 16,3 25,0 9,4 19,8 14,0

Administració i gestió 76,0 75,6 70,1 76,3 78,6 77,3

Fusta i moble i suro 4,0 4,5 5,3 0,0 0,0 6,7

Imatge personal 98,4 98,2 97,2 97,9 100,0 100,0

Indústries alimentàries 25,8 29,7 25,0 27,3 80,0 13,9

Tèxtil, confecció i pell 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -

Serveis socioculturals; activitats 

físiques i esportives 74,9 75,1 72,5 87,1 56,8 83,3

TOTAL 51,8 52,3 50,7 50,7 48,8 51,0

Font: Departament d’Educació.
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Taula A.16. Distribució provincial del pes de les dones titulades respecte del total per

família professional. Curs 2005-2006 / Curs 2000-2001. Catalunya

Unitats: en percentatges.

Catalunya Barcelona Bcn Ciutat Girona Lleida Tarragona

Arts gràfiques 1,3 3,8 -2,0 - - -31,4

Comerç i màrqueting -2,2 -2,2 -4,3 -18,0 3,2 2,6

Comunicació, imatge i so 7,3 6,9 6,6 - - -

Edificació i obra civil, vidre 

i ceràmica, delineació -6,3 -2,6 1,1 -15,3 -8,5 -23,9

Electricitat i electrònica 1,6 1,9 2,2 0,7 -0,9 1,7

Fabricació mecànica 1,8 1,9 4,0 3,1 0,0 1,4

Hoteleria i turisme 7,7 6,9 -1,5 16,2 -2,7 9,7

Manteniment de vehicles 

autopropulsats 0,5 0,7 0,1 1,2 0,2 -1,0

Manteniment i serveis a la 

producció i energia i aigua 

i indústries extractives 4,5 3,9 7,9 3,3 6,1 7,4

Química 6,5 1,8 12,6 8,0 -18,7 20,2

Sanitat 0,8 1,8 25,9 -5,7 -6,6 -2,4

Informàtica -0,2 0,3 1,0 -24,5 3,6 0,6

Activitats agràries i 

maritimopesqueres -2,7 -12,6 -14,3 -10,6 6,6 0,7

Administració i gestió 4,6 4,9 7,4 6,7 5,2 1,2

Fusta i moble i suro 4,0 4,5 5,3 0,0 0,0 6,7

Imatge personal 0,6 0,2 -1,1 -0,3 1,9 3,1

Indústries alimentàries -13,3 -31,5 -36,1 27,3 43,2 9,3

Tèxtil, confecció i pell 9,7 13,6 3,7 0,0 5,9 -

Serveis socioculturals; activitats 

físiques i esportives -12,6 -13,1 -17,8 -2,4 -16,2 -10,9

TOTAL 0,8 1,7 6,5 0,3 -3,2 -2,1

Font: Departament d’Educació.
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Taula A.17. Alumnes de formació professional ocupacional per família professional i

província l’any 2000. Catalunya

Unitats: en percentatges.

Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona

Arts gràfiques 1.629 1.524 30 30 45

Comerç i màrqueting 7.964 6.372 526 260 806

Comunicació, imatge i so 415 400 0 15 0

Edificació i obra civil 4.508 3.393 242 435 438

Electricitat i electrònica 3.813 3.262 313 61 177

Fabricació mecànica 3.296 2.616 181 147 352

Hoteleria i turisme 4.454 2.727 378 248 1.101

Manteniment de vehicles autopropulsats 1.873 1.385 291 135 62

Manteniment i serveis a la producció 1.872 1.722 30 67 53

Química 444 205 0 15 224

Sanitat 7.450 6.095 464 576 315

Informàtica 31.646 26.415 1.005 1.078 3.148

Activitats agràries i maritimopesqueres 4.645 1.601 676 916 1.452

Administració i gestió 26.870 22.477 1.362 1.139 1.892

Fusta, moble i suro 827 491 85 130 121

Imatge personal 893 788 45 60 0

Indústries alimentàries 775 456 139 15 165

Tèxtil, confecció i pell 1.793 1.592 51 105 45

Serveis socioculturals; activitats físiques 

i esportives 5.417 4.158 393 295 571

Seguretat i medi ambient 8.237 7.581 195 147 314

Altres 7.479 6.219 344 473 443

Tornar a treballar i autoocupació 1.355 991 189 27 148

TOTAL 127.655 102.470 6.939 6.374 11.872

Font: Departament de Treball.
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Taula A.18. Distribució de les places de formació professional ocupacional per família

professional i província l’any 2000. Catalunya

Unitats: en percentatges.

Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona

Arts gràfiques 1,3 1,5 0,4 0,5 0,4

Comerç i màrqueting 6,2 6,2 7,6 4,1 6,8

Comunicació, imatge i so 0,3 0,4 0,0 0,2 0,0

Edificació i obra civil 3,5 3,3 3,5 6,8 3,7

Electricitat i electrònica 3,0 3,2 4,5 1,0 1,5

Fabricació mecànica 2,6 2,6 2,6 2,3 3,0

Hoteleria i turisme 3,5 2,7 5,4 3,9 9,3

Manteniment de vehicles autopropulsats 1,5 1,4 4,2 2,1 0,5

Manteniment i serveis a la producció 1,5 1,7 0,4 1,1 0,4

Química 0,3 0,2 0,0 0,2 1,9

Sanitat 5,8 5,9 6,7 9,0 2,7

Informàtica 24,8 25,8 14,5 16,9 26,5

Activitats agràries i maritimopesqueres 3,6 1,6 9,7 14,4 12,2

Administració i gestió 21,0 21,9 19,6 17,9 15,9

Fusta, moble i suro 0,6 0,5 1,2 2,0 1,0

Imatge personal 0,7 0,8 0,6 0,9 0,0

Indústries alimentàries 0,6 0,4 2,0 0,2 1,4

Tèxtil, confecció i pell 1,4 1,6 0,7 1,6 0,4

Serveis socioculturals; activitats

físiques i esportives 4,2 4,1 5,7 4,6 4,8

Seguretat i medi ambient 6,5 7,4 2,8 2,3 2,6

Altres 5,9 6,1 5,0 7,4 3,7

Tornar a treballar i autoocupació 1,1 1,0 2,7 0,4 1,2

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Font: Departament de Treball.
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Taula A.19. Places de formació professional ocupacional per família professional i pro-

víncia l’any 2004. Catalunya

Unitats: en percentatges.

Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona

Arts gràfiques 1.248 1.143 60 30 15

Comerç i màrqueting 3.857 2.746 375 292 444

Comunicació, imatge i so 504 462 0 15 27

Edificació i obra civil 3.064 2.012 150 542 360

Electricitat i electrònica 2.183 1.973 54 54 102

Fabricació mecànica 4.691 3.900 209 171 411

Hoteleria i turisme 3.620 2.723 285 211 401

Manteniment de vehicles autopropulsats 1.656 1.024 327 180 125

Manteniment i serveis a la producció 2.528 2.091 105 47 285

Química 243 84 27 0 132

Sanitat 4.104 3.011 448 411 234

Informàtica 3.220 2.305 252 366 297

Activitats agràries i maritimopesqueres 3.843 1.057 671 1.161 954

Administració i gestió 49.035 38.299 2.831 2.857 5.048

Fusta, moble i suro 336 207 15 30 84

Imatge personal 0 0 0 0 0

Indústries alimentàries 1.064 672 149 108 135

Tèxtil, confecció i pell 1.280 1.055 12 156 57

Serveis socioculturals; activitats físiques 

i esportives 4.256 3.151 415 354 336

Seguretat i medi ambient 0 0 0 0 0

Altres 3.223 2.215 411 151 446

TOTAL 93.955 70.130 6.796 7.136 9.893

Font: Departament de Treball.



190

Taula A.20. Distribució de les places de Formació Professional Ocupacional per família

professional i província l’any 2004. Catalunya

Unitats: en percentatges.

Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona

Arts gràfiques 1,3 1,6 0,9 0,4 0,2

Comerç i màrqueting 4,1 3,9 5,5 4,1 4,5

Comunicació, imatge i so 0,5 0,7 0,0 0,2 0,3

Edificació i obra civil 3,3 2,9 2,2 7,6 3,6

Electricitat i electrònica 2,3 2,8 0,8 0,8 1,0

Fabricació mecànica 5,0 5,6 3,1 2,4 4,2

Hoteleria i turisme 3,9 3,9 4,2 3,0 4,1

Manteniment de vehicles autopropulsats 1,8 1,5 4,8 2,5 1,3

Manteniment i serveis a la producció 2,7 3,0 1,5 0,7 2,9

Química 0,3 0,1 0,4 0,0 1,3

Sanitat 4,4 4,3 6,6 5,8 2,4

Informàtica 3,4 3,3 3,7 5,1 3,0

Activitats agràries i maritimopesqueres 4,1 1,5 9,9 16,3 9,6

Administració i gestió 52,2 54,6 41,7 40,0 51,0

Fusta, moble i suro 0,4 0,3 0,2 0,4 0,8

Imatge personal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Indústries alimentàries 1,1 1,0 2,2 1,5 1,4

Tèxtil, confecció i pell 1,4 1,5 0,2 2,2 0,6

Serveis socioculturals; activitats físiques 

i esportives 4,5 4,5 6,1 5,0 3,4

Seguretat i medi ambient 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Altres 3,4 3,2 6,0 2,1 4,5

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Font: Departament de Treball.
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Taula A.21. Llocs de treball oferts per activitat econòmica de l’empresa ofertant en

valor absolut i en percentatge l’any 2006. Catalunya

Unitats: en nombre d’ofertes laborals i percentatges.

Divisió Econòmica (CCAE-93 Rev 1) Absolut %

Antracita, hulla, lignit i torba 2 0,00

Petroli brut i gas natural 1 0,00

Minerals (urani i tori) 0 0,00

Minerals metàl·lics 3 0,00

Minerals no metàl·lics ni energètics 42 0,04

Indústria paper 323 0,32

Edició i arts gràfiques 656 0,65

Refinació de petroli i tractaments nuclears 0 0,00

Indústries químiques 403 0,40

Cautxú i matèries plàstiques 607 0,61

Indústries altres productes minerals no metàl·lics 447 0,45

Metal·lúrgia 224 0,22

Productes metàl·lics, exc. maquinària 2.140 2,14

Construcció de maquinària i equips mecànics 979 0,98

Màquines d’oficina i equips informàtics 12 0,01

Maquinària i materials elèctrics 494 0,49

Mat. d’electrònica; ràdio, TV i comunicació 57 0,06

Instruments medicoquirúrgics i de precisió 147 0,15

Vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 309 0,31

Altres materials de transport 98 0,10

Reciclatge 31 0,03

Energia elèctrica, gas i aigua calenta 112 0,11

Captació, potabilització i distribució d’aigua 67 0,07

Construcció 10.939 10,92

Venda i reparació de vehicles de motor 1.183 1,18

Comerç a l’engròs i intermedis 8.114 8,10

Comerç al detall; altres reparacions 7.426 7,41

Hoteleria 4.625 4,62

Transport terrestre i per canonades 1.966 1,96

Transport marítim i de cabotatge 41 0,04

Transport aeri i espacial 160 0,16

Activitats afins al transport; agència de viatges 923 0,92

Correus i telecomunicacions 461 0,46

Activitats informàtiques 549 0,55

Sanitat i serveis socials 4.410 4,40

Activitats de sanejament públic 1.064 1,06

Font: Departament de Treball.



192

Taula A.21. Llocs de treball oferts per activitat econòmica de l’empresa ofertant en

valor absolut i en percentatge l’any 2006. Catalunya (continuació)

Unitats: en nombre d’ofertes laborals i percentatges.

Divisió Econòmica (CCAE-93 Rev 1) Absolut %

Altres activitats empresarials 16.392 16,36

Activitats culturals i esportives 2.816 2,81

Agricultura, ramaderia i caça 7.803 7,79

Silvicultura i explotació forestal 409 0,41

Pesca i aqüicultura 64 0,06

Indústries de productes alimentaris i begudes 1.071 1,07

Indústria del tabac 0 0,00

Indústria del tèxtil 667 0,67

Indústria de la confecció i pelleteria 538 0,54

Cuir; marroquineria; guarnicioneria 16 0,02

Indústria de la fusta i el suro, exc. mobles 320 0,32

Mobles; altres indústries manufactureres 526 0,52

Mediació financera 123 0,12

Assegurances i plans de pensions 264 0,26

Activitats auxiliars de la mediació financera 170 0,17

Activitats immobiliàries 1.035 1,03

Activitats de lloguer 281 0,28

Recerca i desenvolupament 103 0,10

Administració pública, defensa i SS obligatòria 11.592 11,57

Educació 2.112 2,11

Activitats associatives 1.399 1,40

Activitats diverses de serveis personals 2.174 2,17

Llars que ocupen personal domèstic 319 0,32

Activitats de les llars que produeixen béns per a ús propi 0 0,00

Activitats de les llars que produeixen serveis per a ús propi 0 0,00

Organismes extraterritorials 11 0,01

Sense activitat econòmica 988 0,99

TOTAL 100.208 100,00

Font: Departament de Treball.
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Gràfic A.2. Creixement del nombre d’ofertes de treball per activitat econòmica de les em-

preses ofertants entre els anys 2005 i 2006. Catalunya

Unitats: en nombre d’ofertes de treball.

Font: Departament de Treball.
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Gràfic A.2. Creixement del nombre d’ofertes de treball per activitat econòmica de les em-

preses ofertants entre l’any 2005 i el 2006. Catalunya (continuació)

Unitats: en nombre d’ofertes de treball.

Font: Departament de Treball.
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