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1. Introducció  
 

L'expressió “abandonament escolar prematur” (AEP d’ara en endavant) es refereix a les persones 

d'entre 18 i 24 anys que assoleixen com a màxim la titulació d’ESO però que no obtenen títols 

post-obligatoris ni continuen formant-se. 

No l’hem de confondre per tant amb el concepte de “fracàs escolar” que queda definit com a 

percentatge d’alumnes que no obtenen el graduat d’ensenyament obligatori, o secundària 

curta, a l’edat que correspondria. 

En general, en el marc de la UE s’identifica l’AEP com un problema important. Les conseqüències 

en l’esfera personal i social són tangibles i, fins i tot, quantificables. Hi ha estudis que han arribat a 

analitzar els costos que pot representar el fet que un ciutadà hagi abandonat el sistema 

prematurament i en certifiquen la importància1. 

 

A hores d’ara és un fet reconegut que l’ESO no garanteix la integració social i laboral de les 

persones i per tant és una prioritat que les polítiques educatives contemplin una oferta universal 

que permeti accedir amb garanties a la formació post-obligatòria. 

 

A les darreres dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA), l’AEP a l’Estat Espanyol es redueix al 

19,97%. L’Administració (Ministerio de Educación Ciencia i Deporte) ho atribueix a la implantació 

de la Llei Educativa (LOMCE)2, a l’FP Bàsica (FPB) i als programes Duals (FPD)3. Respecte aquesta 

afirmació cal dir que l’FPB va tenir al seu primer curs d’aplicació, menys alumnat que els anteriors 

Programes de Qualificació (PQPI) i no impacta directament en les edats a les quals es refereix 

l’AEP. L’FPD afecta a percentatges d’alumnat quasi insignificants. 

 

Per la seva part el Departament d’Ensenyament ha fet afirmacions preocupants en el darrer any 

com: “la taxa d’abandonament dels alumnes que cursen FP és un concepte com a tal 

inexistent4”, “almenys el 15% dels alumnes d'FP de grau mitjà deixen els estudis sense acabar el 

primer curs5” o “una mica més de la meitat dels que continuen estudiant es treuen el títol”. 

 

Les conclusions del document pretenen evidenciar la manca de polítiques educatives i protocols 

d’orientació que millorin l’accés a l’educació dels col·lectius en AEP, i la ineficiència per aprofitar 

el retorn o permanència a les aules provinent de l’elevadíssim atur juvenil. 

 

2. Indicadors d’AEP més rellevants 
 

És amb l’evolució de la taxa d’AEP amb el que podem veure com en el l’entorn europeu i estatal 

la reducció ha estat generalitzada, adoptant en la majoria de cassos polítiques educatives 

diferents. 

 

                                                           
1 http://www.grao.com/mmd/ODEyODUzMzctNjIxMzk0ZjA1ZDc5NGQ0YjM1NWVkYTg0ODc5ZTM3YWU=  
2 http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/prensa/actualidad.html  
3 http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2016/01/20160128-abandono.html  
4 http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/280370/ca/ensenyament-considera-caricaturitzar-lfp-

fer-campanya-electoral-sindical-ajuda-dignificacio-daquests-estudis.do  
5 http://www.ccma.cat/324/almenys-el-15-dels-alumnes-dfp-de-grau-mitja-deixen-els-estudis-sense-acabar-el-primer-

curs/noticia/2685699/  

http://www.grao.com/mmd/ODEyODUzMzctNjIxMzk0ZjA1ZDc5NGQ0YjM1NWVkYTg0ODc5ZTM3YWU
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/prensa/actualidad.html
http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2016/01/20160128-abandono.html
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/280370/ca/ensenyament-considera-caricaturitzar-lfp-fer-campanya-electoral-sindical-ajuda-dignificacio-daquests-estudis.do
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/280370/ca/ensenyament-considera-caricaturitzar-lfp-fer-campanya-electoral-sindical-ajuda-dignificacio-daquests-estudis.do
http://www.ccma.cat/324/almenys-el-15-dels-alumnes-dfp-de-grau-mitja-deixen-els-estudis-sense-acabar-el-primer-curs/noticia/2685699/
http://www.ccma.cat/324/almenys-el-15-dels-alumnes-dfp-de-grau-mitja-deixen-els-estudis-sense-acabar-el-primer-curs/noticia/2685699/
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La taxa d’AEP a Catalunya està 8 punts per sobre de la de la Unió Europea (veure de taula 1). 

Respecte a això la Conselleria ha parlat en diverses ocasions de l’objectiu d’augmentar la taxa 

de graduats a l’ESO, quan la manca de graduació no és la principal causa d’AEP ja que la 

majoria dels alumnes que no continua els estudis post obligatoris, té l’ESO (veure de taula 2). 

 

 Homes Dones Total 

Catalunya 21,8 15,8 18,9 

Espanya 24,3 16,1 20,3 

Zona euro 13,2 9,8 11,6 

Unió Europa 12,3 9,5 10,9 
Taula 1: Comparativa de taxes d’AEP(%) al 2015. Objectiu UE 2020 (10%). Font Idescat 

 

Concepte  2008  2014  2008-2014 

AEP  31.7 21.9  -9.8 

Amb ESO  17.6 11.5  -6.1 

Sense ESO  14.1 10.4 -3.7  

Escolarització 16-24  48.2 63.8 15.6 

AEP aturats  11.7 14.4  2.7  

AEP ocupats  20 7.5 -12.5  
Taula 2: Relació de l'AEP (%) amb l'ocupació dels joves i l'escolarització entre 2008 i 2014 a l’Estat espanyol. Font: MECD i 

elaboració pròpia. 

 

Per tant, el gran repte consisteix no només en augmentar la taxa de graduats, sinó a  mantenir els 

alumnes graduats a l’ensenyament post obligatori que és el que realment ens allunya i marca la 

diferència qualitativa més greu amb Europa, perquè influeix directament en el desequilibri de 

qualificació en la població activa (veure punt 3.1). 

 

Així mateix a la Taula 2 podem veure que en un context de dificultat extrema d’accés dels joves a 

l’ocupació, l’escolarització d’aquests en la franja de 16 a 24 anys ha augmentat 15,6 punts en 

només 6 anys i per aquesta vinculació el percentatge de joves en AEP ocupats cau 12.5 punts. 

 

2.1 Evolució de l’AEP per comunitats autònomes 

 

Per al marc de l’Estat espanyol la reducció mitjana de l’AEP des de l’any 2008 al 2015 ha estat de 

11,73 punts. Així, estan per sobre d’aquesta mitjana 9 comunitats autònomes entre les quals està 

Catalunya amb una reducció de 14,05 punts (veure de taula 15). Convé, per tant, fer una anàlisi 

rigorosa de les polítiques educatives que han tingut impacte real en la reducció de l’AEP. 

 

2.2 Evolució de l’AEP en el marc europeu 

 

En l’entorn de la Unió Europea la reducció entre 2008 i 2015 ha estat de 3,7 punts ja que molts 

països partien d’una taxa molt inferior a l’espanyola. Un cas similar al nostre ha estat Portugal que 

en aquest període ha reduït 21,2 punts la taxa mentre que Espanya ho ha fet en 11,7 punts (veure 

de taula 3). Aquestes reduccions tan accentuades han anat associades en la majoria de casos a  

 

 

una destrucció d’ocupació generalitzada, amb l’arribada de la crisi, especialment en la població 

jove (veure de taula 4). 
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  2008 2015 2015-2008 

UE28 14,7 11 -3,7 

Espanya 31,7 20 -11,7 

Grècia 14,4 7,9 -6,5 

Portugal 34,9 13,7 -21,2 
Taula 3: Evolutiu AEP (%) a paisos de l'UE 2008 a 2015. Font Eurostat. 

 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 08-16 

UE28 15,3 20,1 21,8 21,9 23,5 24,2 23,5 21,3 19,3 4,0 

Espanya 21,8 37,8 42,1 46,7 53,2 57,5 55,6 51,6 47,0 25,2 

Grècia 27,0 24,5 29,4 43,3 55,4 57,9 56,5 51,7 50,7 23,7 

Portugal 21,9 24,7 27,3 28,7 36,1 40,6 36,4 32,8 31,6 9,7 

Taula 4: Evolució de la taxa d'atur 2008-2016, per a menors de 25 anys, en % de població activa. Font: Eurostat i 

elaboració pròpia. 

Existeix una estreta relació entre la taxa d’AEP i la taxa d’atur juvenil. A major atur juvenil, més 

retorn dels/les joves al Sistema Educatiu i, en conseqüència, major descens de l’AEP. 

 

 

3. Indicadors de context 
 

L’AEP no és l’únic indicador que ens situa tant a nivell estatal com a Catalunya en una situació, 

com a mínim, de greu desavantatge per a la recuperació social i econòmica del país. Hi d’altres 

xifres molt relacionades entre si que evidencien que es tracti d’una situació merament conjuntural 

si no més aviat estructural. 

 

A l’atur estructural, el baix i polaritzat nivell de qualificació de la població, l’oferta elevada 

d’ocupacions de perfil elemental i la creixent pobresa i desigualtat social s’afegeixen polítiques 

de reducció dels recursos públics com a peça clau per a potenciar un capital humà que avanci 

cap a la societat del coneixement i d’un motor de creixement econòmic de valor afegit capaç  

 

 

de crear ocupació de qualitat. Cal recordar, a tall d’exemple, que l’Informe6 per a Espanya de la 

Comissió Europea vincula directament el nivell socioeconòmic amb els resultats educatius que en 

aquest treball son objecte d’anàlisi. 
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https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIoIDe76nNAhXB

PxoKHYfsCfEQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Feurope2020%2Fpdf%2Fcsr2016%2Fcr2016_spain_es.pdf&us

g=AFQjCNFnlD9k76xG1CY50XXT0vZozXo1bg 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIoIDe76nNAhXBPxoKHYfsCfEQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Feurope2020%2Fpdf%2Fcsr2016%2Fcr2016_spain_es.pdf&usg=AFQjCNFnlD9k76xG1CY50XXT0vZozXo1bg
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIoIDe76nNAhXBPxoKHYfsCfEQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Feurope2020%2Fpdf%2Fcsr2016%2Fcr2016_spain_es.pdf&usg=AFQjCNFnlD9k76xG1CY50XXT0vZozXo1bg
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIoIDe76nNAhXBPxoKHYfsCfEQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Feurope2020%2Fpdf%2Fcsr2016%2Fcr2016_spain_es.pdf&usg=AFQjCNFnlD9k76xG1CY50XXT0vZozXo1bg
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3.1 Nivell de qualificació polaritzat 

 

A la publicació del MECD7 “Panorama de la Educación, Indicadores de la OCDE 2015” queda 

reflectida un cop més la polarització del nivell formatiu de la població adulta (15-64 anys, veure la 

taula 5). Dades que també es reprodueixen en el territori català segons les dades del Sistema 

d’Indicadors8 del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu. 

 

2014 

Secundària 

obligatòria, infantil o 

primària 

Secundària 

post-obligatòria 

Terciària  

o equivalent 

OCDE 23,6% 42,7% 33,6% 

UE 21,7% 46,6% 31,7% 

Espanya 43,4% 21,9% 34,7% 

Catalunya 43,5% 22,6% 33,9% 
Taula 5: Nivell de formació de la població adulta. Font: OCDE i elaboració pròpia. 

Però aquesta polarització s’agreuja al estudis post-obligatoris amb orientació professional (veure 

de taula 6). Per això hem de retrocedir a la publicació del MECD9 “Panorama de la Educación, 

Indicadores de la OCDE 2014” a la qual es diferencia l’orientació formativa dins de la secundària 

post-obligatòria. 

 

2012 Orientació general 
Orientació de formació 

professional 

OCDE 12% 33% 

Espanya 14% 9% 
Taula 6: Nivell de formació de la població adulta, nivell mitjà amb orientació general i professional. Font: OCDE i 

elaboració pròpia. 

 

En un evolutiu de la situació a Catalunya (veure de taula 7), per nivell de qualificació de la 

població de entre 16 i 64 anys es pot apreciar una certa millora respecte al nivell terciari, però al 

nivell intermig persisteix la baixa qualificació. 

 

 

Secundària 

obligatòria, infantil 

o primària 

Secundària 

post-obligatòria 

Terciària  

o equivalent 

2010 47,3% 23,8% 28,8% 

2015 42% 23,5% 34,5% 
Taula 7: Evolució del nivell de formació de la població entre 16 i 64 anys al 2015 a Catalunya. Font: Departament 

d’Ensenyament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
7 http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/panorama-de-la-educacion-2015.-informe-

espanol.pdf?documentId=0901e72b81ee9fa3  
8 http://csda.gencat.cat/ca/detall/Sistema-dIndicadors  
9 http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/indicadores-educativos/panorama2014/panorama-de-la-educacion-

2014informe-espanol-05-sep-.pdf?documentId=0901e72b81a722ac  

http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/panorama-de-la-educacion-2015.-informe-espanol.pdf?documentId=0901e72b81ee9fa3
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/panorama-de-la-educacion-2015.-informe-espanol.pdf?documentId=0901e72b81ee9fa3
http://csda.gencat.cat/ca/detall/Sistema-dIndicadors
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/indicadores-educativos/panorama2014/panorama-de-la-educacion-2014informe-espanol-05-sep-.pdf?documentId=0901e72b81a722ac
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/indicadores-educativos/panorama2014/panorama-de-la-educacion-2014informe-espanol-05-sep-.pdf?documentId=0901e72b81a722ac
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3.2 Inversió pública en educació 

 

La inversió pública en educació ha patit també en els darrers anys una davallada10 allunyant-nos 

de la mitjana de la Unió Europea del 5,25% del PIB i situant a Espanya en el 4,40% i a Catalunya2 

en el 3,7% en les darreres dades disponibles de l’any 2012. Aquesta reducció, al voltant del 15% en 

valor nominal, s’enfilaria fins al 24%11 si tenim en compte l’IPC. 

 

Si fem referència a les dades per comunitats autònomes més recents ens haurem de remetre al 

darrer informe “Servicions públicos, diferencias territoriales e igualdad de oportunidades” de la 

Fundació BBVA12 en el qual s’evidencia que tenint en compte que el finançament en educació 

pública depèn aproximadament del 4% de l’Administració Central i la resta de les Comunitats 

Autònomes, Catalunya ha estat juntament amb Madrid, Ceuta i Melilla les que més han disminuït 

el finançament en educació pública entre el 2007 i 2013. Com a dada significativa Catalunya 

invertia al 2013 menys del 3,5% del PIB en aquesta partida. 

 

3.3 Ocupacions elementals 

 

El darrer estudi PIAAC13 de l’OCDE ja alertava que l’estat espanyol té un mercat de treball amb 

menys ocupació qualificada i més d’elemental que la mitjana de l’OCDE. Ara, amb les darreres 

dades de l’INE, algunes organitzacions com PIMEC14 se sumen al que  a CCOO hem anat dient de 

la urgent mancança de tècnics d’FP i de l’elevat nivell d’ocupacions elementals que s’aproxima 

al 40%. En contraposició al nostre perfil de població formada L’OCDE15 alerta que al 2020 un terç 

de l’ocupació generada serà per a tècnics d’FP. 

 

D’aquesta forma ens trobem, tal i com s’ha comentat al punt 3.1, amb una població adulta amb 

nivell formatiu polaritzat on quasi el 80% dels llocs de treball als quals poden optar són de nivell 

elemental (40%) o mitjà (40%) i que per tant provoca un desplaçament de persones amb major 

nivell formatiu a treballs amb un nivell de qualificació requerida inferior. Existeix per tant un gran 

desajustament entre el nivell formatiu de les persones i el que demanda el mercat de treball. 

 

 

3.4 Altres indicadors de context 

 

A l’informe per a Espanya de la Comissió Europea16  es constata la reducció de inversió en I+D+i i 

aquesta se situa en el 1.2% (2% UE) al sector públic i 0.6% (1.3%) al sector privat, ocupant el lloc 19 

de 28 països. Descens preocupant que atura l’evolució cap a un model productiu de valor afegit. 

 

                                                           
10 http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/indicadores-educativos/mapa2015/2015-f1.1-gasto-

publico.pdf?documentId=0901e72b81e39f0c  
11 http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/3/o88867.pdf  
12 http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2015/servicios-publicos-fundamentales.php  
13 http://educacio.ccoo.cat/2015/11/els-reptes-en-materia-de-competencies.html  
14 http://www.pimec.org/ca/pimec-tots/sala-premsa/notes-premsa/nomes-un-20-poblacio-activa-catalunya-te-un-

nivell-formatiu  
15 http://www.oecd.org/edu/competencias-mas-alla-de-la-escuela-9789264230804-es.htm  
16 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIoIDe76nNAhXB

PxoKHYfsCfEQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Feurope2020%2Fpdf%2Fcsr2016%2Fcr2016_spain_es.pdf&us

g=AFQjCNFnlD9k76xG1CY50XXT0vZozXo1bg  

http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/indicadores-educativos/mapa2015/2015-f1.1-gasto-publico.pdf?documentId=0901e72b81e39f0c
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/indicadores-educativos/mapa2015/2015-f1.1-gasto-publico.pdf?documentId=0901e72b81e39f0c
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/3/o88867.pdf
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2015/servicios-publicos-fundamentales.php
http://educacio.ccoo.cat/2015/11/els-reptes-en-materia-de-competencies.html
http://www.pimec.org/ca/pimec-tots/sala-premsa/notes-premsa/nomes-un-20-poblacio-activa-catalunya-te-un-nivell-formatiu
http://www.pimec.org/ca/pimec-tots/sala-premsa/notes-premsa/nomes-un-20-poblacio-activa-catalunya-te-un-nivell-formatiu
http://www.oecd.org/edu/competencias-mas-alla-de-la-escuela-9789264230804-es.htm
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIoIDe76nNAhXBPxoKHYfsCfEQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Feurope2020%2Fpdf%2Fcsr2016%2Fcr2016_spain_es.pdf&usg=AFQjCNFnlD9k76xG1CY50XXT0vZozXo1bg
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIoIDe76nNAhXBPxoKHYfsCfEQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Feurope2020%2Fpdf%2Fcsr2016%2Fcr2016_spain_es.pdf&usg=AFQjCNFnlD9k76xG1CY50XXT0vZozXo1bg
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIoIDe76nNAhXBPxoKHYfsCfEQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Feurope2020%2Fpdf%2Fcsr2016%2Fcr2016_spain_es.pdf&usg=AFQjCNFnlD9k76xG1CY50XXT0vZozXo1bg
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La bretxa social i salarial s’evidencia amb indicadors com:  

 l’índex de Gini17 que ens situa en un nivell de desigualtat social similar al de Vietnam (al 

2012, 36 punts per a Espanya i 38 per a Vietnam). 

 Segons l’EPA 2014 el 35% d’assalariats cobren menys del SMI. 

 Les dones perceben un 25% menys de sou a igual treball i nivell de formació. 

 El risc de pobresa en menors de 16 anys s’incrementa al 30%. 

 

 

4. Indicadors de l’oferta actual 
 

Sense disposar de dades finals d’oferta/demanda però suposant que se seguirà la tendència dels 

darrers anys, i res indica que hagi de canviar, milers d’alumnes no obtindran plaça en la seva 

primera opció de preinscripció. 

 

A més, tal i com s’ha evidenciat a la taula 2 la majoria de joves en situació d’AEP obtenen el 

graduat en ESO el que fa visible la manca d’oferta post-obligatòria per aquests. 

 

4.1 Naturalesa i evolució de l’oferta 

L’oferta disponible esta estructuralment estancada, malgrat alguns canvis significatius, i 

desconnectada del mercat de treball. 

 

Tot i l’augment significatiu d’oferta de Formació Professional Inicial, la reducció de recursos, 

l’augment de ràtios i la manca d’orientació i acompanyament entre l’etapa obligatòria i post-

obligatòria evidencia que no s’obtenen els resultats desitjats de graduació com es pot veure al 

punt 4.4. 

 

Les 5 famílies amb major oferta de Grau Mitjà es mantenen amb l’únic canvi d’Electricitat i 

Electrònica per Serveis Socioculturals i a la Comunitat. Les dones perden una participació del 3% 

(baixant al 30% del total) i s’agrupen en 6 famílies principalment de cures a persones seguint els 

estereotips de gènere i perdent l’accés a d’altres professions amb elevada inserció laboral. 

 

A més, tot i la necessitat d’un increment quantitatiu i qualitatiu de l’oferta d’estudis post-obligatòris 

amb orientació professional com s’ha comentat al punt 3.1, el pes es concentra en la via 

acadèmica amb un 60% (veure de taula 8). 

 

Etapa Primer Segon 
Total 1r i 2n 

Absolut 

Acadèmica 

vs Professional 

Batxillerat 46.420 41.408 87.828 60% 

CF Grau Mitjà 36.018 21.712 57.730 40% 

Taula 8: Alumnat a Catalunya a Cicles Formatius de Grau Mitjà envers a Batxillerat. Percentatge alumnat vies post-

obligatòries l’any 2015. Font: Departament d'Ensenyament. 

 

 

 

                                                           
17 http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI  

http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI
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I el que és més preocupant, el primer curs de Grau Mitjà té un 65% més d’alumnes que segon el 

que el converteix en un coll d’ampolla de selecció i expulsió que fins als 24 anys comptabilitza a 

l’AEP (veure de taula 9). 

 

Etapa Primer Segon 
Decrement 

Absolut1 

Decrement 

Percentual1 

Batxillerat 46.420 41.408 -5.012 -12% 

CF Grau Mitjà 36.018 21.712 -14.306 -65% 

CF Grau Superior 30.615 25.253 -5.362 -21% 

Taula 9: Alumnat a Catalunya a primer i segon curs en etapes del Sistema Educatiu presencial l’any 2015. Font: 

Departament d'Ensenyament1: Decrements absoluts i percentuals del primer al segon curs. 

 

4.2 Demanda i inserció laboral de l’oferta 

 

Per al curs 2014-2015 al Consorci d’Educació de Barcelona un 52,45% d’alumnes desitjava cursar 

estudis de Grau Mitjà sense poder accedir-hi, i un 70,62% en el cas de Grau Superior (veure taula 

10). I això s’agreuja en el cicle de Cuina i Gastronomia, per citar un exemple, on hi ha només una  

 

plaça per cada 7 sol·licituds tot i tenir més d’un 90% d’inserció laboral (veure de taula 17 

d’annexos) 

 

 

 Demanda Oferta Dif. (Abs) Dif. (%) 

CFGM no artístics 5188 3403 -1785 -52,45 

CFGS no artístics 8905 5219 -3686 -70,62 

Act. Físico Esportives 205 61 -144 -236,06 

Cuina i Gastronomia 495 67 -428 -638,80 

Serveis de Restauració 188 48 -140 -291,66 

Forneria, pastisseria i 

confiteria 
276 59 -217 -367,79 

Laboratori i imatge 107 38 -69 -181,57 

Vídeo discjòquei i so 271 52 -219 -421,15 

Cures Aux. d’Infermeria 562 424 -138 -32,54 

Emergències Sanitàries 305 95 -210 -221,05 

Perruqueria i cosmètica 145 91 -54 -59,34 

Confecció i moda 111 51 -60 -117,64 

Sist. Microinformàtics i xarxes 405 269 -136 -50,55 
Taula 10: Demanda respecte oferta en primera opció de la sol·licitud per al procés de preinscripció al Consorci 

d'Educació de Barcelona per al curs 2014-2015. 

 

 

4.3 Ràtios 

 

Les ràtios d’FP experimenten el creixement més important del Sistema Educatiu en els darrers 10 

anys. Concretament aquests augmenten un 52% a Grau Mitjà i un 50% a Grau Superior (veure de 

taula 11). 
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Etapa 
Ràtio 

Curs 04-05 

Ràtio 

Curs 14-15 

Increment 

Absolut 

Increment 

Percentual 

ESO 26,3 27,9 1,6 6% 

Batxillerat 26,1 28,6 2,5 10% 

CF Grau Mitjà 18,3 27,9 9,6 52% 

CF Grau Superior 18,3 27,5 9,2 50% 

Taula 11: Increment de ràtios en etapes del Sistema Educatiu públic presencial. Font: Elaboració pròpia de dades del 

Departament d'Ensenyament. 

En uns estudis de caràcter pràctic i lligats a uns currículums d’elevada prescripció (catàleg de 

competències professionals) que s’avaluen per competències l’augment de ràtios impacta en la 

tasca tutorial i l’atenció individualitzada. 

 

4.4 Graduació 

 

Si ens centrem en Grau Mitjà, tot i el significatiu augment d’oferta a tot l’estat espanyol la 

graduació només incrementa en poc més del 50% (veure de taula 12).  

Etapa - Concepte  2007-2008  2012-2013  Variació  

∆ oferta CFGM  236.489  317.365  34%  

∆ oferta CFGS  215.052  300.321  40%  

∆ oferta Batxillerat  622.133  692.098  11%  

∆ graduació CFGM  74.235  87.979  18%  

∆ graduació CFGS  74.959  102.748  37%  
Taula 12: Increment d'oferta i graduació a l'estat espanyol. Font: MECD i elaboració pròpia. 

Si ens centrem en Catalunya, des del curs 2004-2005 l’oferta de Grau Mitjà ha incrementat un 90% 

però la graduació només en un 52% (veure de taules 13-14). 

 

Etapa 
Alumnat 

Curs 04-05 

Alumnat 

Curs 14-15 

Increment 

Absolut 

Increment 

Percentual 

Batxillerat 85.328 88.538 3.210 4% 

CF Grau Mitjà 34.597 65.528 30.931 90% 

CF Grau Superior 33.783 67.984 34.201 101% 

Taula 13:Alumnat en etapes del Sistema Educatiu Públic, totes les modalitats. Font: Elaboració pròpia de dades del 

Departament d'Ensenyament. 

 

Etapa 
Graduació 

Curs 04-05 

Graduació 

Curs 14-15 

Increment 

Absolut 

Increment 

Percentual 

CF Grau Mitjà 10.213 15.558 5.345 52% 

CF Grau Superior 12.361 19.606 7.245 58% 

Taula 14: Graduació en etapes d’FP del Sistema Educatiu Públic, totes les modalitats. Font: Elaboració pròpia de dades 

del Departament d'Ensenyament. 
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5. Eficiència de les respostes a l’AEP 
 

Tot i l’hiperregulació legislativa en matèria educativa dels darrers anys, el continu canvi de marc 

educatiu segons l’alternança de Govern i la retallada d’inversió soferta, ens situen en canvis 

destinats a la simple contenció de despesa de personal docent oblidant les mesures 

organitzatives amb prioritats pedagògiques. 

 

 

Algunes lleis d’aprovació recent com la Llei d’FP no identifiquen en el seu redactat cap estratègia 

per a combatre l’AEP, ni aposta per a l’assoliment de competències bàsiques que garanteixin 

l’èxit en les etapes post-obligatòries ni un eix estratègic d’orientació i acompanyament que 

connecti l’obligatòria amb l’FP. Tenim doncs una Llei que segueix formant compartiments estancs 

de l’FP (inicial i per l’ocupació), la formació d’adults, el Batxillerat, l’ESO, la universitats, les escoles 

d’idiomes... Cal doncs avançar en l’aprenentatge al llarg de la vida. 

 

 

Tot i l’existència de documents de reducció de l’AEP a nivell estatal18 o per a l’èxit escolar a 

Catalunya19 no es detecten nous recursos o noves estratègies com així es materialitza als 

documents de gestió i organització de centres catalans20 als quals les tasques d’orientació resten 

difuminades entre moltes responsabilitats que assumeixen els docents amb atribucions a 

l’ensenyament obligatori. 

 

A Cicles Formatius de Grau Mitjà la tasca tutorial queda reduïda a una hora setmanal i l’orientació 

propiament la realitza el professorat de Formació i Orientació Laboral dins d’un currículum extens. 

No existeix de moment una figura específica d’orientador, ni una estratègia clara i vertebrada de 

l’orientació als centres, ni una dedicació suficient per al seguiment individualitzat ni a l’ESO, ni als 

Cicles de Grau Mitjà. 

 

La rebel·lió espontània d’una majoria de directives dels centres de Catalunya n’és una mostra 

evident: no es pot sostenir la qualitat del sistema educatiu sense revertir de les retallades, no es 

pot fer més amb menys.  

 

 

5.1 La informació, orientació i acompanyament 

 

En un context d’excés de regulació educativa no cal fer més Lleis, cal aplicar les que tenim. 

Segons la LEC (article 79.6): “En l’educació secundària obligatòria, l’atenció docent s’ha 

d’organitzar equilibrant l’especialització curricular del professorat amb la necessària globalitat de 

l’acció educativa, i s’hi ha de potenciar la tutoria i l’orientació acadèmica i professional. 

 

                                                           
18

 http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/estudios-sistemas-

educativos/espanol/especificos/estrategia-competencias-ocde/documentacion/Plan-para-la-reducci-n-del-

abandono-eductivo-temprano.pdf 
19

 http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/ofensiva-exit-

escolar/ofensiva_exit_escolar.pdf 
20

 http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/CUR_Orientacio_ESO.pdf 

http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/estudios-sistemas-educativos/espanol/especificos/estrategia-competencias-ocde/documentacion/Plan-para-la-reducci-n-del-abandono-eductivo-temprano.pdf
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/estudios-sistemas-educativos/espanol/especificos/estrategia-competencias-ocde/documentacion/Plan-para-la-reducci-n-del-abandono-eductivo-temprano.pdf
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/estudios-sistemas-educativos/espanol/especificos/estrategia-competencias-ocde/documentacion/Plan-para-la-reducci-n-del-abandono-eductivo-temprano.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/ofensiva-exit-escolar/ofensiva_exit_escolar.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/ofensiva-exit-escolar/ofensiva_exit_escolar.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/CUR_Orientacio_ESO.pdf
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5.2 La LOMCE 

 

La mesura estrella de la LOMCE va ser l’FP Bàsica (FPB) però aquesta va perdre 20.000 alumnes a 

l’estat espanyol el primer any d’aplicació (veure de taula 16) i té com a fonament la segregació a 

l’FP relacionada amb el fracàs o baix rendiment. L’FPB derogava els anteriors Programes de 

Qualificació Inicial (PQPI) que potenciaven l’assoliment del Graduat en ESO com a fonament 

d’igualtat d’accés als ensenyaments post-obligatòris. 

 

 

 

L’FPB pretén precisament fer un maquillatge del desequilibri de titulacions exposat al punt 3.1 

doncs essent un títol iniciat en l’etapa obligatòria tindrà l’equiparació estadística del Grau Mitjà o 

Batxillerat. 

 

Si analitzem l’impacte de la transició dels PQPI a l’FPB (veure de taula 16) en l’any d’aprovació del 

decret d’FPB podem veure dos factors greus: 

 La taxa bruta d’escolarització va caure 2 punts a nivell estatal. 

 Només un 68% d’alumnes ha promocionat de primer a segon. 

 

 Catalunya contínua quasi 2,5 punts per sota de la taxa bruta d’escolarització de 

programes tipus PQPI, Programes de Formació i Inserció (PFI) o FPB. 

 

Altres mesures de la LOMCE relacionades amb l’FP són per exemple la flexibilització dels accessos 

o l’establiment de proves a discreció de centres o Administracions educatives el que trenca la 

igualtat d’oportunitats i potencia la creació de rànquings entre centres. 

 

A Catalunya s’ha optat per a oferir uns programes propis, els PFI, que en realitat són LOMCE 

(disposició addicional quarta del Reial Decret d’FPB) per que faciliten l’accés a Grau Mitjà sense 

tenir el Graduat en ESO, convaliden matèries als títols d’FPB i precaritzen la funció docent. 

 

 

5.3 L’FP dual 

 

En relació amb l’AEP no es pot afirmar que aquests programes que afecten a un 3% a l’estat 

espanyol i a un 3,6% a Catalunya del total de l’alumnat d’FP tinguin algun impacte en aquesta 

taxa ni tampoc en l’atur juvenil doncs l’estratègia actual és majoritàriament sense vinculació 

laboral el que contradiu els models de referència. 

 

A més, cal tenir en compte que com a mínim el 50% es realitza al Cicles de Grau Superior el que ja 

queda fora del còmput ja sigui per la definició de l’AEP o pel marge d’edat. 
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6. Conclusions i propostes 
 

De tot l’informe es poden extreure 5 grans conclusions: 

1. En un context de solapament de regulació legislativa i de reducció de recursos només els 

aspectes sociolaborals expliquen el descens de l’abandonament escolar prematur. Les 

dificultats d’inserció laboral dels i les joves han originat un augment d’escolarització massiu 

que s’evidencia també en d’altres països amb problemes similars. 

2. Més de la meitat del col·lectiu en AEP té l’ESO el que fa visible que el problema no és el 

fracàs a l’ESO sinó la manca d’orientació i d’oferta en els estudis post-obligatoris. 

3. L’orientació prioritza les vies acadèmiques quan la mancança de titulacions i les noves 

oportunitats laborals es focalitzen al nivell intermig d’FP (Grau Mitjà). 

4. La reducció de recursos en educació pública ha originat una saturació a primer curs de 

Grau Mitjà el que fa evident que el problema no reconegut per les administracions és que 

l’AEP s’ha desplaçat en la ruptura orientadora i d’acompanyament de l’ESO a Grau Mitjà i 

en la manca de recursos per a la tutoria, l’atenció individualitzada i les necessitats 

educatives especials. 

5. Els i les joves que opten a Grau Mitjà no poden accedir als estudis que desitgen ni tant sols 

si aquests tenen elevada inserció laboral. Per tant, l’oferta resta desajustada de la 

demanda de les persones i del mercat de treball. 

 

CCOO proposem 6 eixos principals: 

1. Cal aprofitar el retorn de molts/es joves al Sistema Educatiu donant una oferta de qualitat 

que no visualitzi etapes de menor valor o estereotips de gènere. L’FP necessita de les millors 

aptituds i potencialitats com qualsevol altra etapa. 

2. Augment d’oferta segons prospecció de demanda de les persones i del mercat de treball 

amb diàleg social. Inversió educativa al nivell de la mitjana de la Unió Europea. Gran pacte 

per l’educació i acord per l’FP. 

3. La posada en marxa urgent d’un servei de informació, orientació integrada i 

acompanyament acadèmic i professional que garanteixi l’aprenentatge al llarg de la vida 

de les persones, les transicions laborals i formatives i la connexió entre les etapes 

d’ensenyaments obligatoris i post-obligatòris. 

4. Actuar prioritàriament a Grau Mitjà per a: reduir les ràtios, prioritzant els recursos materials i 

humans necessaris que permetin reforçar el cos docent i fer possible els desdoblaments, 

l’acció tutorial i l’atenció individualitzada. 

5. Avançar de immediat cap a un Sistema d’Aprenentatge al Llarg de la Vida de les persones. 

Que situï en el centre les seves necessitats i trenqui les barreres i interessos de les 

administracions, que faciliti els processos d’acreditació de competències de les persones 

en qualsevol etapa de la seva vida i possibiliti l’accés al sistema educatiu per 

complimentar la seva titulació, a fi d’incrementar l’ocupabilitat de les persones amb baixos 

nivell de qualificació. 

6. En una situació d’atur elevadíssim i cronificat com el que patim, reclamem diàleg 

permanent i consens amb les associacions, sindicals i empresarials més representatives i 

amb la comunitat educativa 
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7. Annexos 
 

 

2008 2015 2015-2008 

TOTAL 31,70 19,97 -11,73 

Andalusia 37,93 24,92 -13,01 

Aragó 25,78 19,46 -6,32 

Principat d’Astúries 20,03 16,82 -3,22 

Illes Balears 42,47 26,71 -15,76 

Canàries 34,14 21,93 -12,21 

Cantabrià 22,92 10,29 -12,63 

Castella i Lleó 26,36 16,72 -9,65 

Castella - La Manxa 38,41 20,81 -17,60 

Catalunya 32,90 18,85 -14,05 

Comunitat Valenciana 32,60 21,44 -11,16 

Extremadura 33,80 24,48 -9,32 

Galícia 23,60 17,03 -6,57 

Comunitat de Madrid 27,11 15,55 -11,56 

Múrcia  40,56 23,58 -16,97 

Navarra  18,77 10,79 -7,97 

País Basc 14,78 9,65 -5,13 

La Rioja 37,04 21,54 -15,50 

Ceuta y Melilla 39,56 26,93 -12,62 

Taula 15: Evolutiu AEP per CCAA 2008 a 2015. Font Eurostat. 

 

 
Curs 2014-2015 Curs 2013-2014 

  PQPI FPB 
Població 

16-17 

Taxa 

Bruta 
PQPI 

Població 

16-17 

Taxa 

Bruta 

Total 24691 39874 846,80 7,62 83805 857,40 9,78 

Andalusia 5460 8633 168,1 8,38 15512 169,3 9,17 

Aragó 2 1438 22,1 6,52 2181 21,8 10,03 

Astúries  61 447 14,8 3,43 627 17,2 3,67 

Balears 1281 1134 21,4 11,29 2413 22,3 10,87 

Canàries 1417 2045 41,4 8,36 4049 41,2 9,85 

Cantàbria 260 450 9,2 7,72 950 9,01 10,63 

Castella i Lleó 995 2502 39,4 3,84 4664 44,5 4,87 

Castella La 

Manxa  
2034 2827 43,3 3,84 5307 43,1 4,87 

Catalunya 6929 60 133,3 5,24 7470 121,4 6,16 

Comunitat 

Valenciana 
4590 5418 92,4 3,84 11909 94,5 4,87 

Extremadura 930 1426 22,1 10,66 3146 23,1 13,67 

Galícia 1821 2086 40,5 9,65 4540 42,9 10,61 

Madrid  1833 5254 112,4 6,31 9925 115,9 8,57 

Múrcia  1067 2249 30,4 10,91 3679 32,4 11,39 

Navarra  518 497 11,95 8,49 1158 11,96 9,75 

País Basc 1985 2294 36,1 11,85 4076 34,9 11,71 

Rioja (La) 352 581 4,2 22,21 980 6,1 16,43 

Ceuta 75 262 1,8 18,72 739 2,8 27,06 

Melilla 10 331 1,7 20,06 480 2,9 17,24 

Taula 16: Oferta estatal i per CCAA de PQPI i FPB, i taxa bruta d’escolarització d’aquestes etapes a la transició de 

l'aprovació del decret d'FPB. Font: MECD i EPA i elaboració pròpia. 
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Taula 17: Evolució de places i inserció laboral de CFGM 2006-2015 totes les modalitats. Font: Departament 

d'Ensenyament i elaboració pròpia. 
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Act. Fisic. 904 24,45 61,5 74 1632 17,16 40 53,25 728 -7,29 -21,5 -20,75 

Adm. Gestió. 5653 75,09 67 84 7514 59,21 38 55,72 1861 -15,88 -29 -28,28 

Agrària 778 16,97 55 78 1058 13,14 47 72,58 280 -3,83 -8 -5,42 

Arts Gràfiques 523 31,74 71,5 73,5 696 32,47 36 57,69 173 0,73 -35,5 -15,81 

Comerç i Marq. 1451 62,72 62,5 74,5 2060 49,32 38 72,07 609 -13,39 -24,5 -2,43 

Edif. i Obra Civ. 201 5,47 71,5 87,5 134 11,94 45 66,67 -67 6,47 -26,5 -20,83 

Electrici-Electro 4607 1,61 72 81,5 3943 2,08 47 70,18 -664 0,47 -25 -11,32 

Energia i Aigua 0 0,00 - - 21 4,76 61 n.d. 21 4,76 - - 

Fabric. Mecàn. 1429 1,61 80 83 1686 1,72 57 79,07 257 0,11 -23 -3,93 

Fusta Moble Suro 494 3,44 84,5 83 433 8,08 38 68 -61 4,64 -46,5 -15 

Hoteleria Turisme 2061 34,16 63,5 87 3755 30,89 52 92,48 1694 -3,27 -11,5 5,48 

Imatge i So 284 36,97 64 58 474 23,42 42 n.r. 190 -13,55 -22 n.r. 

Imatge Personal 2272 97,10 67,5 81 3114 94,54 43 64,88 842 -2,55 -24,5 -16,12 

Indústries Alim. 169 30,18 74 74 1104 43,93 57 74,51 935 13,75 -17 0,51 

Indústries Extrac. 0 0,00 - - 45 0,00 n.d. n.d. 45 0,00 - - 

Inform. i Comunic. 3575 9,79 70 78 6856 6,80 36 52,58 3281 -2,99 -34 -25,42 

Inst. Manteniment 1970 1,68 80 84 2288 1,88 59 79,45 318 0,20 -21 -4,55 

Marítimo Pesquera 135 2,22 60 95,5 206 7,28 64 80 71 5,06 4 -15,5 

Química 616 55,36 69 75 723 45,09 52 67,74 107 -10,27 -17 -7,26 

Sanitat 4331 87,58 74 80 10264 72,18 54 81,06 5933 -15,39 -20 1,06 

Serveis Socioc. 1006 91,35 85,5 74,5 4537 82,76 48 83,46 3531 -8,59 -37,5 8,96 

Textil Confe. Pell 53 96,23 76 67 281 85,05 56 n.r. 228 -11,17 -20 - 

Mant. Vehicles 3697 1,22 81 83,5 5325 1,88 44 63,96 1628 0,66 -37 -19,54 

TOTAL 36209 33,34 64,78 72,02 58149 30,24 45,83 58,06 21940 -3,10 -18,96 -13,96 


