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Projecte	  FP	  
ObjecDu	  general	  
	  
Contribuir	  al	  disseny	  d’una	  Agenda	  PolíDca	  i	  de	  Recerca	  en	  
FP	  per	  la	  Fundació	  Jaume	  Bofill.	  Aquesta	  agenda	  políDca	  ha	  
d’estar	  fonamentada	  en	  l'evidència	  empírica	  disponible	  i	  
les	  millors	  pràcDques	  internacionals.	  
	  
Tasques	  realitzades	  

Revisió	  d’indicadors	  
Anàlisi	  de	  tendències	  políDques	  internacionals	  
Revisió	  sistemàDca	  de	  literatura	  



Què	  és	  l’FP?	  
• El	  Sistema	  Català	  de	  Formació,	  Qualificació	  i	  Orientació	  
Professional	  
• PQPI,	  CFGM,	  CFGS,	  formació	  per	  el	  treball*,	  
reconeixement/avaluació	  aprenentatge	  previ,	  cerDficació	  
professional,	  qualificacions	  professionals,	  orientació	  
educaDva	  i	  laboral...	  

SUBSISTEMA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ (FPO)

Formació
d’oferta

Formació de 
demanda

L’Administració programa. Els operadors de 
l’oferta formativa en el mercat liciten; 
l’Administració (Departament de Treball) atorga 
lots i finançament a cada licitador i els operadors 
executeu. Una part d’aquesta oferta és 
programada i executada directament per 
l’Administració (CIFO)

Els agents socials (patronals i sindicats) 
programen l’oferta formativa, sol·liciten 
finançament a l’Adminstració, aquesta la 
subvenciona i els agents socials l’executen 
directament o la subcontracten a 
operadors privats

L’empresa crea la demanda de 
formació, la Fundación Tripartita
rep la demanda i la subvenciona a 
través de la cotització per concepte 
de formació de cada treballador a la 
Seguretat Social. L’empresa 
executa la formació

Formació contínua Formació ocupacional



Servei 
d’Ocupació de 
Catalunya 

SOC

Consorci per a 
la Formació
Continua 
CONFORCAT

Formació orientada a treballadors en 
atur (preferentment)

Formació orientada a treballadors en 
actiu (preferentment)

CENTRES D’INNOVACIÓ I FORMACIÓ OCUPACIONAL  CIFO

Operadors 
privats

FORMACIÓ DE DEMANDA

INCUAL. INSTITUTO NACIONAL DE 
LAS CUALIFICACIONES

ICQP. INSTITUT CATALÀ DE LES 
QUALIFICACIONS PROFESSIONALS

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales

Centres 
públics

Centres 
concertats 

Gestionats pel Departament 
d’Educació o d’altres 
administracions locals. 

En el cas de Barcelona, la 
gestió és consorciada. 

Oferta de Cicles 
Formatius de Grau Mitjà
i Superior

El Departament d’Educació té competències plenes per 
desenvolupar l’FP inicial  

Programació del 45% dels currículums + competències 
d’execució (mesures flexibilitzadores, entre altres)

FORMACIÓ D’OFERTA

Oferta executada 
per acadèmies, 
fundacions, 
ajuntaments, 
sindicats, entitats 
del tercer sector, 
etc.

Oferta executada en centres propis del SOC

Fundación 
Tripartita

Comprèn plans de formació amb 
l’objectiu de capacitar a treballadors 
ocupats i en atur per al 
desenvolupament qualificat de les 
professions i l’accés  a l’ocupació

CONSELL CATALÀ DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

finançament

Òrgan representatiu i consultiu. Elabora el Pla General de l’FP

Centres 
privats 

Catàleg Català de les Qualificacions Professionals

Comissió del Sistema de Formació i Qualificació Professionals
Planificació estratègica, avaluació i coordinació de les polítiques del sistema de formació i qualificació professionals

DEPARTAMENT DE TREBALL

El SQCAT facilita la integració i definició de les correspondències entre les 
ofertes d’FP (reglada, ocupacional i continua) i l’experiència laboral.

MAPA D’ACTORS DEL SISTEMA DE FORMACIÓ I QUALIFICACIÓ PROFESSIONALS A CATALUNYA

MERCAT LABORAL

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

Identificació, adquisició, reconeixement
i certificació de les competències

Competències 
executives

Patronals  i 
sindicats

liciten i executen 
directament o bé

subcontracten

Competències en procés de traspàs

FORMACIÓ OCUPACIONAL

Consorci 
d’Educació de 
Barcelona

XARXA 
FP.CAT

PROGRAMA 
QUALIFICA’T

Formació en 
centres de 
treball (FCT)

El professorat d’FPO es composa de persones expertes 
provinents del món laboral



L’estoc	  de	  competències	  
La	  forta	  polarització	  educaDva	  a	  Catalunya	  no	  és	  deguda	  a	  
un	  excés	  de	  població	  amb	  estudis	  universitaris	  sinó	  a	  
l’elevat	  abandonament	  educaDu	  prematur.	  



Formació	  professional	  inicial	  
Espanya	  i	  Catalunya	  són	  els	  països	  de	  la	  Unió	  Europea	  amb	  
una	  major	  taxa	  d’abandonament	  educaDu	  prematur.	  
Durant	  el	  període	  de	  crisi	  econòmica	  la	  reducció	  de	  
l’abandonament	  ha	  estat	  relaDvament	  modesta.	  
	  



Desenvolupament	  de	  
competències	  

Catalunya	  es	  troba	  a	  la	  mitjana	  europea	  en	  parDcipació	  a	  la	  
formació	  al	  llarg	  de	  la	  vida	  (1	  de	  cada	  10	  persones	  25-‐64	  anys).	  El	  
problema	  és	  de	  qualitat	  i	  de	  les	  grans	  necessitats	  de	  la	  població	  
adulta.	  



Rellevància	  de	  la	  formació	  
Les	  pràcDques	  professionals	  (FCT)	  són	  una	  bona	  via	  d’inserció	  laboral.	  
Més	  d’un	  20%	  dels	  graduats	  en	  CFGM	  conDnuen	  trobant	  la	  seva	  feina	  
gràcies	  a	  les	  pràcDques	  professionals.	  
	  

Evolució de les vies per trobar feina de les persones graduades en CFGM. 
2010-12 



Ús	  de	  les	  competències	  
Les	  empreses	  amb	  elevat	  ús	  de	  la	  tecnologia	  i	  del	  
coneixement	  són	  les	  que	  ocupen	  població	  amb	  major	  nivell	  
d’estudis.	  

Nivell d’estudis segons ús de la tecnologia i del coneixement a Catalunya. 2011 
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PresDgi	  de	  l’FP	  
ObjecDu	  

PresDgi	  de	  l’FP	  inicial	  com	  a	  opció	  educaDva	  de	  primer	  nivell	  
Raonament	  

Superem	  la	  concepció	  de	  l’FP	  inicial	  (CFGM,	  CFGS)	  com	  quelcom	  
separat	  del	  sistema	  educaDu.	  Els	  CFGM	  són	  part	  fonamental	  de	  
l’educació	  secundària	  superior	  i	  els	  CFGS	  ho	  són	  de	  l’educació	  
terciària.	  	  

Línies	  d’actuació	  políDca	  
Reforma	  de	  la	  secundària:	  de	  la	  integració	  uniforme	  a	  la	  
individualitzada.	  
Professionalització	  de	  l’orientació.	  
Reforçar	  competències	  bàsiques	  i	  fomentar	  trajectòries	  vs	  
iDneraris.	  

	  



ArDculació	  i	  qualitat	  LLL	  
ObjecDu	  

ArDculació	  i	  qualitat	  de	  la	  formació	  al	  llarg	  de	  la	  vida	  
Raonament	  

Tota	  la	  formació	  ha	  de	  pensar-‐se	  des	  de	  la	  perspecDva	  de	  la	  
formació	  al	  llarg	  de	  la	  vida.	  No	  hauríem	  de	  tenir	  estàndards	  
diferents	  per	  la	  formació	  de	  la	  població	  jove	  i	  de	  l’adulta.	  La	  
planificació	  d'ambdues	  formacions	  s’hauria	  de	  fer	  des	  de	  les	  
mateixes	  insDtucions	  políDques	  i	  proveir-‐se	  des	  dels	  mateixos	  
centres	  de	  formació.	  

Línies	  d’actuació	  políDca	  
Avaluació	  de	  la	  qualitat	  i	  l’impacte	  d	  ela	  formació.	  
Els	  centres	  de	  formació	  han	  d’integrar	  tots	  els	  serveis.	  
Cal	  ajudar	  la	  peDta	  i	  mitjana	  empresa	  a	  que	  idenDfiqui	  necessitats	  
formaDves	  i	  bonifiqui	  les	  quotes	  a	  la	  Seguretat	  Social.	  
La	  universitat	  ha	  d’aprendre	  de	  l’FP	  en	  la	  formació	  per	  el	  treball.	  



Vinculació	  sector	  producDu	  
ObjecDu	  

Vinculació	  entre	  el	  sistema	  de	  formació	  i	  el	  sector	  producDu	  
Raonament	  

Hem	  de	  superar	  la	  concepció	  adeqüacionista	  de	  “l’encaix”	  entre	  
formació	  i	  ocupació.	  El	  sistema	  de	  formació	  hauria	  de	  contribuir	  a	  
la	  transformació	  del	  sector	  producDu	  i	  a	  la	  dinamització	  de	  les	  
iniciaDves	  econòmiques	  més	  innovadores.	  	  

Línies	  d’actuació	  políDca	  
Cultura	  de	  la	  formació	  a	  l’empresa.	  Formació	  Dual.	  	  
Contractació	  de	  professorat	  especialista	  a	  temps	  parcial	  en	  els	  
centres	  i	  desenvolupament	  professional	  del	  professorat	  en	  les	  
empreses.	  
Governança	  integrada	  del	  sistema:	  educació/treball/economia,	  
arDculació	  nacional/regional,	  taules	  sectorials,	  actors	  socials.	  
	  

	  
	  



PolíDca	  d’FP	  i	  evidència	  
ObjecDu	  

PolíDques	  d’FP	  fonamentades	  en	  l’evidència	  
Raonament	  

L’FP	  té	  necessitats	  específiques	  d’informació	  i	  evidència.	  La	  
disponibilitat	  d’evidència	  sòlida	  afavoreix	  l’acord	  entre	  diferents	  
actors.	  

Línies	  d’actuació	  políDca	  
L’accés	  als	  registres	  de	  dades	  (P.	  Ex.	  pre-‐inscripció,	  matriculació,	  
inserció)	  és	  clau	  per	  millorar	  la	  políDca.	  
Integrem	  les	  bases	  de	  dades	  educaDves	  i	  laborals	  (Observatori	  d	  ela	  
Formació	  i	  el	  Treball)	  provinents	  del	  sector	  públic	  i	  privat.	  
Tota	  innovació	  políDca	  hauria	  d’estar	  fonamentada	  en	  l’evidència.	  



Preparem	  el	  CANVI	  

FP	  PER	  A	  TOTHOM	  
	  

• 	  ObjecDu	  nacional	  on	  ningú	  no	  es	  queda	  enrere	  
• 	  L’FP	  com	  a	  part	  integral	  de	  qualsevol	  formació	  
• 	  Les	  desigualtats	  per	  edat	  com	  a	  repte	  per	  la	  cohesió	  social	  
• 	  Implicació	  de	  tots	  els	  actors	  en	  el	  canvi	  políDc	  
• 	  Debat	  políDc	  i	  social	  més	  transparent	  
• 	  La	  formació	  dins	  d’una	  estratègia	  nacional	  de	  
desenvolupament	  
	  

	  



	  
	  
	  
	  

Moltes	  gràcies!	  
	  

Oscar.Valiente@glasgow.ac.uk	  
	  
	  
	  


