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1) Darrera dada: octubre 2017.

Indicadors de mercat de treball

CATALUNYA Octubre 2017 CATALUNYA 2016-2017

Var. Interanual (%)

Atur registrat1 415.071 -9,5
Homes 181.806 -12,6
Dones 233.265 -6,8
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INDICADOR DE CLIMA INDUSTRIAL

AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL

0,8

Variació 
interanual (%)

Els preus de consum han augmentat el 0,8% aquest darrer mes d'octubre, fet
que situa la variació interanual en l'1,9%. Aquest mateix mes, els preus
industrials han augmentat l'1% i el seu creixement interanual ha estat del 3,1%.
La producció industrial dels nou primers mesos de l'any 2017 ha estat el 2,5%
més alta que la del mateix període de l'any anterior. Finalment, l'indicador de
clima industrial ha estat millor que el del mes anterior i que el d'ara fa un any. 

ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM, DE PREUS INDUSTRIALS I DE
PRODUCCIÓ INDUSTRIAL

Índex de preus de consum1 1,9

Índex de producció industrial

Variació 
mensual (%)

1,0Índex de preus industrials1 3,1

ATUR REGISTRAT, CONTRACTES I AFILIACIÓ

2) Variació interanual de la mitjana de l'índex dels nou primers mesos de l'any  (2016-
2017) corregit d'efectes de calendari.
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Octubre 2016

Octubre 2017

Novembre 2017

Ctes. indefinits1 41.038 13,5
Homes 21.146 13,1
Dones 19.892 13,9

Ctes. temporals1 256.811 11,0
Homes 132.073 10,4
Dones 124.738 11,7

Afiliació. Total Sistema2 3.277.608 3,6

La formació professional dual (FP dual)

Evolució en nombres absoluts, 2012-2016 Evolució de la vinculació jurídica de l'alumnat amb l'empresa, 2012-2017

Font: elaboració pròpia a partr del Departament d'Ensenyament. Font: elaboració pròpia a partr del Departament d'Ensenyament.

2) Font: Seguretat Social. Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

EVOLUCIÓ I VINCULACIÓ JURÍDICA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL

1) Font: Observatori del Treball i Model Productiu. Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies.

Al mes d'octubre l'afiliació a la Seguretat Social ha augmentat un 3,6% respecte
al mes d'octubre de l'any anterior. En el mateix període els treballadors afiliats al
règim general1 han tingut un increment del 4,5% i els treballadors afiliats al
règim especial d'autònoms han tingut un increment del 0'5%. 
(1) Exclosos del règim general el Sistema Especial Agrari i el Sistema Especial de Treballadors de la
Llar. 

(*) Per promocions, tret de la darrera on només hi ha informació del curs 2016-2017.
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Tant l'alumnat, com el nombre d'empreses i centres educatius que participen en l'FP dual a Catalunya han augmentat al llarg del període 2012-2016. No obstant
això, amb relació al conjunt de l'FP inicial, el 4,3% de tot l'alumnat es va matricular en cicles formatius d'FP dual el curs 2015-2016, el 9,9% de les empreses
col·laboradores va acollir alumnat per fer l'estada formativa en dual i el 36,4% dels centres educatius va oferir ensenyaments en dual. En la darrera promoció i,
especialment, el darrer curs, la vinculació jurídica de l’alumnat amb l’empresa ha estat la beca, per sobre del contracte laboral.   



  

LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL EN EL SISTEMA EDUCATIU CATALÀ:  
CONCLUSIONS 
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El passat dia 14 de setembre de 2017, el Ple del Consell de 
Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) va aprovar 
l’informe “La formació professional dual en el sistema educatiu 
català”. 
 
La formació professional dual (FP dual) es defineix com aquella 
educació formal on l’aprenentatge es desenvolupa de manera 
alternativa en el lloc de treball i en la institució educativa i que 
condueix a una qualificació professional reconeguda oficialment 
(CEDEFOP, 2016).    
 
L’FP dual és una modalitat d’aprenentatge consolidada en 
països de l’Europa Central (Alemanya, Suïssa, Àustria) que es va 
introduir a Catalunya per primera vegada el curs 2012-2013, 
després d’algunes experiències pilot prèvies.   
 
Atès que ja s’havien graduat tres promocions, el CTESC va 
decidir fer una anàlisi del desplegament inicial de l’FP dual a 
Catalunya, a iniciativa pròpia i amb la finalitat de conèixer els 
punts de millora i proposar solucions. Així, l’estudi ha pretès 
contrastar els avantatges associats a l’FP dual respecte del 
conjunt de l’FP inicial, com ara: la millora de l’ocupabilitat, la 
reducció de l’abandonament escolar prematur i de l’atur juvenil i 
la millora de la relació entre els centres educatius i les empreses 
en l’àmbit de la formació de les persones.  
 
Quant a la situació de l’alumnat titulat d’FP dual respecte del 
conjunt de l’FP inicial, es constata que la inserció laboral és més 
alta, així com el convenciment que l’FP dual millora 
l’ocupabilitat. També es verifica que el lloc de treball ocupat pels 
graduats d’FP dual és més coherent amb la formació 
professional que s’ha cursat (vegeu el gràfic següent). 
 
Gràfic 1. Situació dels graduats d’FP dual 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Tot i que a partir de les dades no es pot evidenciar una reducció 
de l’abandonament escolar prematur, sí que s’observa que la 
continuïtat formativa dels titulats en FP dual és més baixa que en 
el conjunt de l’FP inicial; probablement per una inserció laboral 
més alta, cosa que pot representar un estímul per als joves en 
risc d’abandonar els estudis. Cal tenir en compte que les  
principals vies per trobar feina dels titulats d’FP dual són 

l’empresa de pràctiques (el 30,0%) i el centre educatiu que els 
posa en contacte (el 21,1%).  
 
D’altra banda, si bé el pes de l’FP dual dins el conjunt de l’FP 
inicial, el 4,3% el curs 2015-2016, no té un efecte significatiu 
sobre la taxa d’atur, les dades analitzades sí que permeten 
afirmar que contribueix a reduir-la, en facilitar la inserció laboral 
de les persones que la cursen. 
 
Pel que fa a les condicions laborals, al gràfic següent s’observa 
que la contractació laboral indefinida i a temps complet dels 
graduats d’FP dual és superior a la del conjunt de titulats d’FP 
inicial, així com la retribució, que també és més alta. 
 
Gràfic 2. Condicions laborals dels titulats d’FP dual 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Es comprova que en general, la satisfacció amb l’FP dual és 
bastant o molt alta en el 96,5% de l’alumnat, el 91,2% de les 
empreses i el 83,8% dels instituts. 
 
Tot i que en la darrera promoció la majoria dels cicles formatius 
oferts en dual a Catalunya eren del sector serveis, s’observa que 
el pes dels cicles industrials supera el del conjunt de l’FP inicial, el 
38,4% respecte al 25,5%. A més, l’FP dual està més repartida pel 
territori, sobretot a les comarques industrials. Tanmateix, hi ha 
més opcions de fer l’aprenentatge en dual en els centres públics, 
si es compara amb els privats, el 76,2% respecte al 23,8%.  
 
Per acabar, malgrat la valoració positiva de l’FP dual en la 
majoria dels àmbits, n’hi ha alguns on podria millorar, com ara:  
 El suport de l’Administració als instituts, el tractament dels 

grups heterogenis i els recursos humans i econòmics. 
 La simplificació dels tràmits administratius i la millora dels 

instruments de gestió de l’FP dual.  
 La formació de la tutoria d’empresa i com s’organitza i la 

relació entre l’alumnat i les tutories de centre i empresa.   
 La participació de les empreses en la concreció de les 

activitats formatives o la selecció de l’alumnat que acollirà. 
 
Per a més informació:  
http://ctesc.gencat.cat/noticies/67983664.html 
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