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1. Presentació
L’informe que CCOO de Catalunya dedica a l’FP dual i que presentem en aquestes pàgines és el
fruit del debat intern i de l’aportació del conjunt d’organitzacions del sindicat. Respon, en
primer terme, al compromís amb un model de formació integrador i cohesionador que faciliti
l’exercici del dret a l’emancipació de les persones, però pretén també, en segon terme,
reforçar un model productiu que ha de fer front, avui, al repte central de la seva sostenibilitat
social i ambiental, en un entorn de profunds canvis pel que fa a l’avenç tecnològic i a la
transformació de l’economia global.
Els indicadors ens diuen que la gent jove ha pagat un preu molt elevat per la crisi, tant pel que
fa al seu accés al mercat de treball com pel que fa a la qualitat del treball al qual poden
accedir. En els darrers 10 anys, la població ocupada d’entre 16 i 24 anys s’ha reduït en gairebé
150.000 persones, des de les 331.500 que treballaven el 2007, però si ampliem la perspectiva
als que tenen entre 16 i 40 anys, hem perdut, en 10 anys, més de 600.000 persones en un
entorn d’envelliment del mercat de treball que amenaça la sostenibilitat del nostre estat del
benestar.
Si la primera fase de la crisi ha comportat una important reducció del nombre de joves que
treballen, la segona ha suposat una ofensiva directa contra la qualitat de l’ocupació, que,
mitjançant la temporalitat, la parcialitat i la devaluació salarial, ha fet que treballar a Catalunya
deixi de ser, per a molts i moltes, un opció preferent. Per això, millorar les condicions laborals
i assegurar una inserció de qualitat en el mercat laboral és avui una prioritat socioeconòmica, i
el paper de la formació dual, com a element de “qualificació” de les persones, però també del
teixit productiu, hi pot tenir un paper central.
Avui Catalunya no és tan sols la segona comunitat autònoma amb més segregació educativa i
formativa, sinó que té, a més, un problema greu amb la formació de nivell mitjà, on som 20
punts per darrere de la mitjana europea. Les empreses es troben, sovint, amb la manca de
personal qualificat, en un entorn on l’atur juvenil segueix sent molt alt. Per això, és clau
millorar l’orientació de les persones, però també enllestir un model de transició escola‐treball
que sigui atractiu, sòlid i que permeti als joves encetar un projecte professional i personal.
Quan escrivim aquestes línies ens trobem en un moment de creixents consensos, que s’han
plasmat en la signatura de l’Acord interprofessional de Catalunya (AIC) i de l’Acord per a
l’ocupació i la negociació col∙lectiva a escala estatal (AENC). És, per tant, un bon moment per
estendre i dotar de contingut els acords als quals s’ha arribat, també mitjançant un model de
formació dual que millori l’accés i la inserció en el mercat laboral i que acompanyi un canvi de
model productiu que generi més i millors oportunitats laborals.

Ricard Bellera
Secretari de Treball i Economia
CCOO de Catalunya
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2. Introducció
L’atur juvenil i la creació neta d’ocupació és una de les principals preocupacions de CCOO de
Catalunya. Veiem com es mantenen alts índexs de precarietat i desigualtats en la població
jove, que s’agreugen a partir del 2008, amb l’inici de la crisi econòmica que hem patit a
Catalunya i a Espanya, i que ha afectat de manera directa les persones joves. En aquest sentit,
encara tenim una taxa d’atur juvenil que supera el 29% en el primer trimestre del 2018.
La lluita contra la precarietat, la pobresa i les desigualtats forma part del Pla d’acció de l’11è
Congrés de CCOO de Catalunya. Totes les propostes que es van acordar tenen la voluntat que
siguin útils per al jovent, ara i al llarg de la seva vida laboral.
Tal com hem expressat, la precarietat no és l’estat natural de la classe treballadora. No podem
ni volem acceptar que hi hagi les xifres d’atur elevat que patim i que pateixen, especialment,
les persones joves. No ens conformem amb els baixos salaris ni amb els contractes parcials
involuntaris ni amb l’encadenament dels contractes temporals ni amb el treball no declarat.
Ens indignen la pobresa de la classe treballadora, les seves conseqüències en les pensions i en
la cura de la gent gran, la reculada en els drets de les dones i l’èxode del jovent. Ens indignen
les desigualtats, la injustícia i les discriminacions. És urgent posar‐hi fre. La igualtat i
l’emancipació social només són possibles si es fonamenten en el món del treball, amb
ocupació de qualitat.
CCOO de Catalunya lluitem per l’estabilitat en el lloc de treball i perquè les transicions a noves
feines es facin acompanyades de formació i de drets. És necessari tenir opció a una trajectòria
professional i ascendent malgrat els canvis en el treball. Lluitem pel treball digne i amb drets.
El factor treball per lluitar contra la precarietat.
Les persones joves de la classe treballadora no coneixen una altra realitat del treball que no
sigui el treball precari. L’atur recurrent, l’economia submergida, la multicontractació en
treballs mínims, la dura experiència de les pràctiques i beques infraremunerades, la
temporalitat extrema, la migració… conformen la seva història laboral. Això encotilla les seves
expectatives vitals personals, però també ens mostra un model que s’estén a tota la classe
treballadora.
CCOO de Catalunya apostem per la formació professional al llarg de la vida i per la formació
professional dual de manera específica. Hem plantejat la necessitat que es desenvolupi un
model de formació al centre de treball (formació dual) que garanteixi l’equilibri entre formació
teòrica i pràctica, les garanties i les condicions laborals, i la supervisió i la tutela dels processos
de formació a les empreses per part dels representants dels treballadors i treballadores. Volem
que es vertebri la formació al llarg de la vida, amb orientació i l’acompanyament de les
persones, que es donin transicions laborals acompanyades i protegides, que es garanteixi la
igualtat d’oportunitats mitjançant un sistema de mobilitat, de beques i d’ajuts, i que es faciliti
el reconeixement de competències adquirides i l’homologació de títols així com la protecció de
les dades i el dret de les persones al control del seu propi historial formatiu.
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Defensem més i millors polítiques actives d’ocupació pensades per a col∙lectius específics com
són joves, majors de 45 anys, persones en situació d’atur de llarga durada, persones en risc
d’exclusió social i persones amb diversitat funcional. Reclamem que aquestes polítiques
responguin a les necessitats reals d’aquests col∙lectius per millorar les seves competències i la
seva ocupabilitat, i per facilitar‐los la progressió professional i/o la inserció al mercat de
treball.
Aquest informe posa en relleu la situació en el mercat de treball de les persones joves, la
realitat de la formació professional en el seu conjunt i, específicament, la formació
professional dual. CCOO de Catalunya tenim propostes per corregir les desigualtats i afavorir
l’ocupació del jovent, amb qualitat per tenir una ocupació digna, salaris dignes i vida digna. La
formació professional dual pot contribuir clarament a assolir‐ho.

Antònia Pascual
Coordinadora d’Ocupació i Formació

Eduard Requena
Responsable de FP
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3. Resum Executiu
Tot i la suposada sortida de la crisi, pràcticament un terç dels joves laboralment actius menors
de 25 anys no troben feina i per als que treballen el salari brut ha caigut, des del 2008, un
19,16%, ja que ha passat dels 13.371,85 € als 10.809,83 €, i ha provocat una especial afectació
entre les dones, que han patit una reducció del 21,27%, així com un augment de la bretxa
salarial de gènere, en aquesta franja d’edat, de fins al 19,30%.
La davallada de 15,2 punts en la taxa d’atur del 2013 al 2017 per a menors de 30 anys fins al
22,2% contrasta amb la pèrdua de 12 punts de taxa d’activitat i 18,6 de taxa d’ocupació entre
el 2007 i el 2017. En aquesta franja d’edat, la taxa de pobresa i d’exclusió asocial (AROPE) ha
arribat al 24,7% i la pobresa ancorada, des del 2008, ha assolit màxims del 36% fins al punt que
ha fet d’aquest grup el col∙lectiu més castigat per la crisi.
A la caiguda de salaris anteriorment esmentada s’afegeix (per a l’interval de 16‐29 anys) que
tenen encara un 31% d’atur de llarga durada, que un 63,2% dels que resten a l’atur tenen
experiència prèvia i que la temporalitat ha assolit el 50,3%, i la sobrequalificació, el 45,4%.
Aquest mercat de treball precari va empitjorant any rere any la taxa d’emancipació, que
actualment se situa en el 23,6%, ja que els lloguers han augmentat un 21,90% el darrer any i
representen ja un inassolible 115,1% dels ingressos mitjans del jovent.
Respecte al nivell de qualificació assolit dels joves es poden destacar tres situacions: un 8,6%
més de joves amb alt nivell de formació que a la UE, taxa elevada de persones amb nivell baix
(26,2% davant el 16,9% a la UE) i dèficit molt important respecte a qualificacions de nivell mitjà
(47,7% davant el 65,5% a la UE), especialment accentuat en els itineraris d’FP (12% davant el
29% a la UE).
Aquesta polarització de nivells formatius es deu principalment a les elevades taxes
d’abandonament escolar prematur (AEP) a Catalunya (17,1% respecte al 10,6% de la UE),
només superades a Europa per Espanya, Malta i Islàndia, i també a la manca d’un sistema
d’orientació que acompanyi en les transicions educatives i laborals amb perspectiva de gènere
i doni valor a la formació professional.
Les dades constaten que la millora del nivell de qualificació de les persones actua d’element de
protecció contra l’atur i la precarietat. Es tracta, doncs, d’un element necessari, però no
suficient, ja que depèn de la robustesa i de la qualitat del mercat de treball. Dos exemples més
d’aquest fet són l’elevadíssima sobrequalificació, del 72,39%, que es dona als cicles formatius
de grau superior o que el 50,1% de llocs de treball són de baixa qualificació davant el 28% de
joves amb baix nivell (cosa que evidencia el desajust entre qualificació requerida i qualificació
disponible).
Tot i que l’oferta d’FP inicial ha crescut entre el 2005 i el 2016 al voltant del 70% i que el
pressupost destinat a foment de polítiques d’ocupació a Catalunya ha augmentat un 15,6%
entre 2016 i 2017 fins als 717,2 M€ executats, ens trobem, amb l’escenari més desfavorable
dels països membres de la UE pel que fa a la transició escola‐treball de la gent jove.
S’ha de destacar que el descens de l’AEP (15,8 punts del 2008 al 2017) té l’explicació en el
retorn massiu de joves al sistema educatiu i formatiu ocasionat per la destrucció massiva de
llocs de treball durant l’inici de la crisi especulativa i que la resposta a aquesta situació van ser
6

les severes retallades en polítiques socials, que, amb les darreres dades, situen el nivell
d’inversió educativa a Catalunya en el 3,6% del PIB respecte al 4,15% espanyol i el 5,11% de la
UE.
Aquestes polítiques neoliberals i de dretes, mancades de consens i diàleg social, situen
Catalunya com la segona comunitat autònoma amb més segregació educativa i formativa per
nivell socioeconòmic i provoquen que l’abandonament en cicles formatius de grau mitjà se
situï en el 40% a l’àrea metropolitana de Barcelona. Tot això, amb l’afegit que el sistema de
formació i qualificació professionals de Catalunya fa tres anys que té aturada la Llei 10/2015,
de 19 de juny, de formació i qualificació professionals, amb tots els instruments necessaris
pendents de creació, com els sistemes d’orientació, acreditació de competències professionals,
formació professional dual, prospecció de necessitats formatives, entre d’altres, i la creació de
centres integrats d’FP.
Per crear ponts entre l’escola, l’educació/formació i el treball al sistema educatiu català ja es
van impulsar, des del 2005, projectes pilot d’alternança formativa i laboral que van continuar
amb les variants d’alternança simple i en formació dual o les de formació en l’entorn laboral
regulades entre el 2011 i el 2012. La que té major implantació és l’FP dual, que disposa,
actualment, d’uns 10.007 alumnes, xifra que representa un 8,5% de l’FP inicial.
En la vessant laboral des del 2012 s’han signat, a l’Estat espanyol, 621.674 contractes per a la
formació i l’aprenentatge. A Catalunya, dels 7.517 del 2015 es va passar als 1.211 del 2016
amb la reducció d’estímuls econòmics. Fins a aquest canvi normatiu només el 20% de la
formació associada anava adreçada a la finalització i a l’obtenció de qualificacions.
Des de l’inici de les experiències en l’àmbit educatiu o laboral no es disposa de cap avaluació ni
d’objectius, indicadors preestablerts i avaluables. En l’FP dual de l’àmbit educatiu la beca
(326,4 €/mes de gratificació mitjana) ja representa el 81% respecte al contracte i les condicions
de la beca (durada, pròrrogues, hores totals, hores màximes diàries/setmanals…) es
modifiquen anualment sense cap consens. La confusa norma estatal permet cinc modalitats
diferents en els itineraris educatius i laborals, i en l’àmbit laboral la conversió a indefinits ha
estat en el 2% i en el 3% durant anys, i les bonificacions han suposat 1.893 M€ des del 2012 a
l’Estat espanyol.
En l’àmbit europeu la greu situació pel que fa a oportunitats laborals i a l’esfera social dels
joves de territoris com el català s’identifiquen amb la fallada de les propostes de l’Estratègia
2020 a causa, principalment, de l’excés de polítiques d’austeritat i de la manca de consens i
diàleg social. Des d’aquest nou punt de partida la Comissió Europea ha treballat intensament
els darrers anys, amb tots els estats membres i amb els agents socials europeus per impulsar
estratègies de transició escola‐treball de qualitat, fruit del consens i amb recursos.
A Catalunya també hi ha hagut un canvi de tendència per tal d’impulsar el consens i el diàleg
social, que s’ha materialitzat amb estudis i pactes com l’estudi d’FP dual del Consell de Treball
Econòmic i Social de Catalunya, els estudis del Consell de Relacions Laborals sobre pràctiques i
aprenentatge, les recomanacions dels agents socials en els estudis anteriors, el Pacte Nacional
per a la Indústria i l’Acord Interprofessional de Catalunya.
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Segons les recomanacions dels organismes internacionals, el consens recent amb els agents
socials catalans i el treball de debat i de propostes realitzat a l’intern de CCOO de Catalunya,
s’han elaborat 12 ítems clau per a la definició d’un model d’FP dual, que es fonamenten en el
plantejament següent:
“Un model integrat amb governança tripartida per a la gran, mitjana i petita empresa,
articulat estratègicament en la prospecció i la diagnosi de necessitats, la informació,
l’orientació i l’acompanyament, la negociació col∙lectiva i el seguiment de la representació
legal dels treballadors i treballadores, adreçat a millorar la transició escola‐treball i la inserció
laboral de qualitat del jovent, per reduir, així, l’abandonament escolar prematur i les taxes
d’atur juvenil a fi de possibilitar un aprenentatge d’alta qualitat amb les empreses.”
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4. Context
La crisi ha donat pas a un escenari de creixement desequilibrat (CCOO de Catalunya, 2018a) i
de desigualtats que està convertint en estructurals elements com la pobresa, la dificultat
d’accés a l’ocupació de qualitat i la precarietat. Els i les joves s’han convertit en un dels
col∙lectius més afectats per aquestes i d’altres xacres. A Catalunya la taxa d’atur juvenil1 (16 a
24 anys) encara resta, al primer trimestre de 2018 en el 29,51%. Al gràfic 1 podem veure que
aquesta taxa es situa a prop del doble de la de la Unió Europea2 (UE28) i més de 9 punts per
sobre de la del 2008.
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Gràfic 1: : Evolució de la taxa d'atur (T2) 2008‐2016, per a menors de 25 anys, en % de població activa.
Font: Eurostat/Idescat i elaboració pròpia.

Al gràfic 2 podem veure que per als i les joves de menys de 25 anys el salari brut s’ha
reduït entre 2008 i 2016 en un 19,16% (passant dels 13.371,85 als 10.809,83 €). Aquesta
disminució ha afectat especialment a les dones amb una reducció del 21,27% del seu
salari brut (passant dels 12.177,99 als 9.587,48 €), incrementant la bretxa salarial de
gènere fins al 19,30% (2.292 €) i consolidant les bases per a cronificar‐la més endavant en
el conjunt de la població adulta.
Aquests i d’altres elements configuren un escenari que afecta a etapes vitals de les
persones com la fecunditat, el creixement i envelliment de la població. Del 2008 al 2016
l’edat mitjana de maternitat3 s’ha incrementat de 30,8 a 32 anys i la taxa bruta de
creixement de la població a Catalunya4 ha estat en valors negatius del ‐4,86%, ‐6,05% i ‐
1,23% els anys 2012, 2013 i 2014 respectivament. La crisi ha impactat en les voluntats de
les persones com a derivada dels dèficits en els pilars de l’estat del Benestar i en drets
fonamentals com l’habitatge, l’educació, la formació o el treball.
1

Idescat. Taxes d’activitat, ocupació I atur, per sexe I grups d’edat.
Eurostat. Taxa d’atur dels i les joves per sexe.
3
Idescat. Edat mitjana a la maternitat a Catalunya.
4
Idescat. Creixement de la població a Catalunya.
2
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Gràfic 2: Salari brut anual de joves de menys de 25 anys, sexe i bretxa salarial de gènere.
5
Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat .

Aquestes mancances han afectat especialment a les persones joves i a les que tenen una
situació socioeconòmica més desfavorida. Un exemple d’això són les taxes d’atur de la
població estrangera, que poden duplicar la mitjana general i les d’abandonament escolar
prematur de les persones que han nascut a l’estranger tripliquen la taxa de les que han
nascut a Catalunya o la resta de l’estat.
Un altre aspecte molt preocupant és com des de l’inici de la gran recessió,el nombre dels i
les joves a Catalunya residents a l’estranger, no ha deixat d’augmentar de forma
mantinguda. Així des del 2009 els residents a l’estranger entre 15 i 34 anys, just en el
moment d’emancipar‐se, establir‐se i desenvolupar‐se en la seva vida adulta, han
augmentat el 115% fins arribar a les 76.658 persones (veure al gràfic 2).

5

Idescat. Salari brut anual, per sexe, grups d’edat i nacionalitat.
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Gràfic 3: Joves catalans i catalanes residents a l’estranger. Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat6.

En aquest apartat analitzarem el context post‐crisi dels joves i ho farem primerament
revisant la seva situació en el mercat de treball català així com alguns indicadors que
desvetllen quines són les possibilitats o dificultats de desenvolupar els seus projectes
vitals i una vida digna. En segon lloc vincularem les oportunitats que poden tenir els i les
joves en el mercat de treball en funció del nivell educatiu i de qualificació assolit. I per
finalitzar revisarem quines han estat les principals polítiques i recursos mobilitzats per fer
front a aquestes situacions.

4.1. Joves i mercat de treball
En aquest apartat analitzarem la realitat dels i les joves de entre 16 i 29 anys en el mercat
de treball donat que molts estudis comprenen aquest interval i que actualment contractes
com el de formació i aprenentatge7 s’adrecen a menors de 30 anys mentre la taxa d’atur
general estigui per sobre el 15%.

6
7

Idescat. Padró d’habitants residents a l’estranger.
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Contracte per la Formació i l’Aprenentatge.
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Gràfic 4: Taxes d’ocupació, activitat i atur de joves de 16 a 29 anys entre 2007 i 2017 a Catalunya.
Font: IDESCAT8 i elaboració propia.

La taxa d’atur al 2017 (veure al gràfic 3), per a joves de 16 a 29 anys, era del 22,2%, amb
una davallada de 15,2 punts respecte del 2013, tot i això encara 13,1 punts per sobre del
9,1% de 2007. Aquest atur romanent coincideix amb el descens de quasi 12 punts de la
taxa d’activitat i de 18,6 punts en la taxa d’ocupació respecte a 2007. No tant sols es
preocupant l’elevada taxa d’atur si no també els efectes que té en el desànim dels i les
joves per seguir cercant treball davant la manca d’oferta segons el seu perfil i formació i
que aquesta sigui de qualitat.
Aquestes xifres mostren que la població jove és la que ha sortit més malparada en els 8
darrers anys i es concreta, per exemple, en ser el grup d’edat que més ha incrementat la
taxa de pobresa. Un estudi recent sobre l’impacte de la gran recessió als països rics
“Children of Austerity” (UNICEF, 2017), quantifica, pel conjunt de l’estat espanyol, la taxa
de pobresa relativa i ancorada per als joves (de 18 a 29 anys) al 2014 en un 27% i un 36%
respectivament, i en l’informe semestral d’emancipació (Observatorio Emancipación,
2017) en un 24,7% (Indicador AROPE9). L’estudi d’UNICEF avoca uns increments de
pobresa des de 2008 en pobresa relativa i ancorada en aquesta franja d’edat de 9 i 18
punts respectivament.
A la Taula 1 podem veure que en el període de teòrica recuperació o sortida de la crisi, a
la caiguda de salaris anteriorment esmentada s’afegeix encara un 31% d’atur de llarga
durada, un 63,2% de persones que resten a l’atur tot i tenir experiència prèvia, una taxa

8

9

Idescat. Relació amb l’activitat de la població de 16 a 29 anys.

Taxa de pobresa o exclusió social (AROPE): percentatge de la població amb un nivell de ingressos per
unitat de consum inferior al 60% de la mitjana, que es troba en carència material severa i/o resideix en
llars sense ocupació o amb baixa intensitat d’ocupació.
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de temporalitat10 que ha anat creixent fins el 50,3% o una sobrequalificació11 del 45,4%.
Aquesta ocupació precària i desajustada, a la baixa, respecte al nivell formatiu dels i les
joves fa que si al 2013 la taxa d’emancipació havia caigut ja interanualment en 8,73 punts
fins el 25,4%, el 2017 ho ha seguit fent fins el 23,6% de joves d’entre 16 i 29 anys que
viuen fora de la llar d’origen. L’emancipació és un repte cada cop a l’abast de menys joves
donat que, de mitjana, el cost d’accés a la vivenda per una persona jove assalariada és del
115,1% dels seus ingressos (amb un increment interanual, de 2016 al 2017, del 21,90%).

Població de 16 a 29 anys
Taxa d’emancipació12
A l’atur amb experiència
Més d’un any cercant feina
Taxa de sobrequalificació
Taxa Temporalitat
Cost accés lloguer llar jove
Cost accés lloguer assalariat/da jove

Primer
Semestre
2013
14,4%
25,4%
74,3%
47,1%
54,2%
40,3%
38,7%
54,2%

Primer
Semestre
2017
14%
23,6%
64,2%
31,0%
45,4%
50,3%
61,9%
115,1%

Taula 1: Recull d’indicadors dels i les joves entre 16 i 29 anys a Catalunya.
Font: Dades per Catalunya del Observatorio Emancipación 2017.

4.2. Joves i qualificació
En aquest informe utilitzem dades de nivell formatiu i ocupacional seguint les
classificacions habituals que apliquen organismes com l’Institut Nacional d’Estadística o
Eurostat:
La classificació CNED‐2014 (Classificació Nacional d’Educació), que es basa en la
classificació CINE 2011 de nivells formatius aprovada per la UNESCO.
La classificació CCO‐2011 (Classificació Catalana d’Ocupacions) basada en la
classificació CIUO 2008 de l’OIT de les ocupacions de les persones treballadores.
Aquests nivells, desagregats en funció de les dades disponibles, es poden classificar en
altres tres nivells (tant pel que fa a formació com a ocupacions) a partir de les agrupacions
que en fa el Departament d’Empresa i Coneixement (Observatori d’Empresa i Ocupació,
2015) i respecte les ocupacions:
‐ Nivell alt: direcció i gerència, i tècnics i professionals científics i intel∙lectuals.

10

Taxa de Temporalitat: Proporció de persones assalariades que treballen amb un contracte de treball
temporal sobre el total d'assalariats durant el trimestre de referència de l'enquesta de població activa
(EPA).
11
Sobrequalificació: persona que ocupa un lloc de treball que requereix un nivell de qualificació inferior
al que té assolit, es considera també una situació de subocupació.
12
Taxa d’Emancipació: percentatge de persones que viuen fora de la llar d’origen sobre el total de la
mateixa edat.
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‐ Nivell mitjà: tècnics i professionals de suport; persones treballadores comptables,
personal administratiu i altres tasques d’oficina; persones treballadores qualificades
en els sectors agrícola, ramader, forestal i pesquer; d’artesania i persones
treballadores qualificades de les indústries manufactureres i de la construcció amb
l’excepció dels operadors d’instal∙lacions i maquinària; i ocupacions militars.
‐ Nivell baix: persones treballadores dels serveis de restauració13, personals, protecció
i venda; operadors d’instal∙lacions i maquinària, i muntadors; i ocupacions
elementals.
Pel que fa als nivells formatius, es poden classificar segons els codis CNED‐2014. Les
agregacions que en fa el Departament d’Empresa i Coneixement són també de tres nivells
diferenciats:
‐ Nivell alt: formació professional de grau superior; graus, diplomatures, llicenciatures
i títols universitaris propis; i estudis de doctorat.
‐ Nivell mitjà: segona etapa d’educació secundària i educació postobligatòria no
superior.
‐ Nivell baix: educació infantil, educació primària i primera etapa d’educació
secundària.
Des del punt de vista formatiu podem dir que els i les joves han millorat substancialment
el nivell de qualificació de les generacions precedents reduint a Catalunya un 14% la franja
de persones amb nivell baix de qualificació i duplicant el nivell mitjà respecte a la població
adulta (veure al gràfic 4). I que en el nivell alt d’estudis superiors, la població jove catalana
supera en 8,6 punts la mitjana de la UE28 el que es tradueix en una força del treball
altament qualificada en aquest segment. Tot i això, respecte a la mitjana de la UE i en el
cas dels i les joves tenim un 10% més de persones a la franja baixa i un dèficit de quasi 20
punts al nivell mitjà.

Nivell de qualificació de la població
de 25 a 64 i de 20 a 24 anys.
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Gràfic 5: Nivell de qualificació de la població de 25 a 64 i de 20 a 24 anys. Comparativa de Catalunya amb la UE28 i
l’estat espanyol el 2016. Font: Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu (CSASE, 2017) i elaboració pròpia
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En la classificació d’ocupacions de serveis de restauració poden haver casos d’ocupacions de nivell mitjà i alt.
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Així, del gràfic 4 i respecte als i les joves a Catalunya podem verificar que a Catalunya
tenim una gran polarització de nivells de qualificació que conforma una figura de rellotge
de sorra:
‐ 8,6 punts més de joves amb nivell alt respecte a la UE28.
‐ Nivell elevat de persones amb baix nivell (26,2% en vers al 16,9% a la UE)
‐ Dèficit molt important respecte a qualificacions de nivell mitjà (47,7% en vers al
65,5% a la UE).

Màxim nivell assolit de secundària
superior per tipus de programa (25 a 34 anys)
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Gràfic 6: Percentatge de persones de 25 a 34 anys, amb un nivell màxim assolit de secundària superior per tipus de
programa (2016) Font: Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE, 2017) i elaboració pròpia.

Si situem el focus en el nivell mitjà, el desajustament encara és més preocupant pel que fa
a l’itinerari acadèmic o professionalitzador. Al gràfic 5 podem veure que del total de joves,
a Espanya, de entre 25 i 34 anys, que han assolit un nivell màxim de secundària superior o
post secundària no terciària, el 13% ho ha fet en un programa d’orientació general (14% i
18% per la UE22 i l’OCDE respectivament) i el 12% en un programa de formació
professional (29% i 25% per la UE22 i l’OCDE respectivament). El desajustament és
enorme tot i que l’OCDE va advertir al 2016 (OCDE, 2016) que l’any 2020 dos terços de
l’ocupació generada serà per a perfils tècnics d’FP.
Aquesta polarització de qualificacions i el dèficit de nivell intermedi, especialment a
l’itinerari professionalitzador, poden tenir la seva explicació d’una banda a l’elevada taxa
d’abandonament escolar prematur14 (AEP d’ara en endavant) i d’altra banda a la manca
d’un sistema d’orientació i acompanyament que integri totes les etapes educatives i

14

Persones d'entre 18 i 24 anys que assoleixen com a màxim la titulació d’ESO però que no obtenen títols
postobligatoris ni continuen formant‐se.
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formatives i que reforci l’atenció individualitzada i les transicions educatives i laborals
amb perspectiva de gènere.
L’AEP constitueix un dels indicadors més rellevants per la integració sociolaboral de les
persones ja que el nivell educatiu, formatiu i competencial assolit en l’etapa jove és
determinant en moltes situacions vitals esmentades anteriorment (pobresa, precarietat,
condicions de vida, ...), per la participació en l’educació i l’aprenentatge al llarg de la vida.
A hores d’ara és un fet reconegut que l’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) no
garanteix la integració social i laboral de les persones i per tant és una prioritat que les
polítiques educatives i formatives contemplin una oferta universal que permeti accedir
amb garanties a la formació post‐obligatòria.
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Gràfic 7: Comparativa de taxes d’AEP(%) 2017.
Objectiu UE 2020 10%, objectiu Espanya 15%. Font: Idescat.

A Catalunya la taxa d’AEP s’ha reduït 15,8 punts, entre 2008 i 201715, coincidint amb l’inici
de la crisi i la destrucció generalitzada de llocs de treball que va originar un retorn massiu
d’alumnat al sistema educatiu i formatiu. Tot i aquesta reducció, actualment es manté i
cronifica (veure al gràfic 6) una de les taxes més elevades de la UE16 només superada per
les d’Espanya, Malta i Islàndia (està a l’espai EEE).
Davant la manca d’estudis d’anàlisi de la qüestió per part de les respectives
administracions i de mesures i recursos específics, com es deia anteriorment, l’explicació
rau17 en les dinàmiques experimentades com a resultant de la crisi especulativa. D’altres
països que han experimentat situacions similars (veure al gràfic 7) també han reduït de
forma important l’AEP i en especial Portugal que ho ha fet en 20,9 punts.

15

Idescat. Abandonament escolar prematur.
Eurostat. Early leavers from education and training.
17
Federació d’Educació de CCOO de Catalunya. Ha de ser l’FP un instrument de reducció de l’abandonament?
16

16
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Gràfic 8: Evolutiu AEP (%) a paisos de la UE 2008 a 2016. Font Eurostat.

El fet que amb anterioritat a la crisi financera, els i les joves poguessin accedir al mercat
de treball a ocupacions que requerien baixa o nul∙la qualificació van provocar diverses
situacions destacables (veure a la taula 2) en el conjunt de l’estat. Entre 2008 i 2014 la
taxa d’escolarització entre 16 i 24 anys va augmentar en 15,6 punts alhora que es reduïa
en 9,8 punts l’AEP. Tot i això al 2014 més de la meitat de joves en situació d’AEP havien
obtingut l’ESO el que evidencia que l’obtenció de l’ESO és molt important però no
determinant per facilitar la inserció laboral. El 2014 l’ocupació dels i les joves en AEP va
caure 12,5 punts davant la destrucció de llocs de treball especialment de baixa
qualificació.
Concepte
AEP
Amb ESO
Sense ESO
Escolarització 16‐24
AEP aturats
AEP ocupats

2008(%)
31.7
17.6
14.1
48.2
11.7
20

2014(%)
21.9
11.5
10.4
63.8
14.4
7.5

2008‐2014
‐9.8
‐6.1
‐3.7
+15.6
+2.7
‐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.

4.3. Qualificació i ocupabilitat
Com acabarem constatant, el nivell educatiu o de qualificació de les persones és un
element necessari per millorar l’ocupabilitat però no suficient per garantir l’ocupació
doncs depèn de la robustesa i qualitat del mercat de treball.
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Gràfic 9: Població de 16 a 29 anys per nivell de qualificació assolida i situació laboral. Font: CSASE i elaboració
pròpia.

Observant el gràfic 8 podem veure que el major nivell d’ocupació es correspon al nivell alt
de qualificació, mentre que la població jove amb un nivell d’estudis baix resta amb les
taxes de desocupació i inactivitat més elevades.
A més, segon el mateix estudi del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu
(CSASE, 2017) els i les joves que es troben en situació NOEF (no ocupats que no es troben
en processos d'educació o formació) que al 2010 eren el 20,9% de la població jove d’entre
16 i 29 anys (23,1% al 2013) el 2016 segueixen representant el 16,9%. Aquest segment
preocupant de la població jove representa el 12% a la UE28 (any 2015), i la taxa catalana
només es veu superada per Grècia, Romania, Croàcia, Bulgària, Itàlia, Turquia i
Macedònia. Per nivell formatiu la població en situació NOEF està representada per nivell
formatiu en el 56,6% pel nivell baix, el 24,7% pel mitjà i el 18,6% de l’alt (dades de 2016).
Joves de
16 ‐29 anys

Aturats
14‐17

Inactius
14‐17

Amb
experiència

‐44,87

27,51

Sense experiència

‐31,68

9,64

TOTAL

‐40,78

13,03

Taula 3: Variacions en punts percentuals entre taxes d’atur o inactivitat de 2014 i 2017 per a joves d’entre 16 i 29
anys amb o sense experiència laboral a Catalunya. Font: Elaboració pròpia amb dades del INE.

La taxa d’atur dels i les joves d’entre 16 i 29 anys, entre 2014 i 2017, cau 44,78 punts pels
que tenen experiència prèvia i 31,68 punts pels que no en tenen (veure a la Taula 3), el
que evidencia que el factor de tenir experiència prèvia no és del tot determinant per
accedir al mercat de treball. A més, un altra evidencia en aquest sentit és que la taxa
d’inactivitat per als que tenen experiència en el mateix període es triplica respecte els que
no la tenen.
Joves de 16 a 29 anys
Analfabets i educació primària
Educació secundària 1a etapa
Batxillerat i similars

Ocupació
2014‐2017

Atur
2014‐2017

1,8
0,5
4,4

‐18,8
‐12,8
‐12,2

18

CFGM
CFGS
Estudis superiors
TOTAL

4,3
3,6
2,1
4,1

‐13,4
‐5,9
‐4,8
‐12,3

Taula 4: Variacions en punts percentuals entre taxes d’ocupació i atur de 2014 i 2017 per a joves d’entre 16 i 29
anys per nivell educatiu i formatiu assolit a Catalunya. Font: Elaboració pròpia amb dades del INE.

La taxa d’ocupació ha millorat entre 2014 i 2017 prioritàriament en els nivells mitjos de
qualificació (veure a la Taula 4). Les taxes d’atur s’han reduït de forma més significativa en
el nivell baix i mig donades les taxes més elevades de partida.
Contractes Indefinits i
Temporals 2014‐2017
 Indefinit
 Temporal
 Total

16 ‐29
anys
‐4,0
32,1
11,3

Resta
edats
4,8
25,5
7,7

Total
3,8
27,9
8,3

Taula 5: Variacions en la contractació indefinida i temporal per a joves de 16 a 29 anys i per la resta d’edats.
Font: Elaboració pròpia amb dades del INE.

La contractació indefinida i temporal dels i les joves té en el primer cas un descens del 4%
i en el segon un augment espectacular del 32,1% (veure a la taula 5).

Les taxes de temporalitat i parcialitat dels i les joves són força més elevades que per la
resta d’edats (veure de taules 6 i 7). Concretament la temporalitat (que augmenta en
quasi vuit punts) per la població jove en l’interval de 2014 a 2017 és 34 punts superior que
per la resta d’edats al 2017. La parcialitat (que resta pràcticament estable entre 2014‐
2017) és 16 punts superior per als i les joves que per a la resta d’edats.
Taxa temporalitat
2014 (%)
2017 (%)
dif. p.p

16 a 29
anys
42,3
50,3
7,9

Resta
edats
13,9
16,2
2,3

Total
18,4
21,7
3,3

Taula 6: Temporalitat per als i les joves a Catalunya.
Font: Elaboració pròpia amb dades del INE.

16 a 29
anys

Resta
edats

Total

2014 (%)

30,3

13,8

16,2

2017 (%)
dif. p.p

28,5
‐1,9

12,2
‐1,6

14,6
‐1,6

Taxa parcialitat

Taula 7: Taxa de parcialitat per als i les joves a Catalunya.
Font: Elaboració pròpia amb dades del INE.

Si relacionem la temporalitat al període 2014‐2017 amb l’assoliment de determinades
etapes educatives i formatives (veure al gràfic 9) podem veure que la menor temporalitat
es dona al nivell alt (CFGS i estudis universitaris) i la major al nivell baix (educació primària
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i secundària 1a etapa). A més, el creixement de la taxa de temporalitat és especialment
elevat, fins el 66,6%, per a joves que només han assolit l’educació primària.
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Gràfic 10: Taxa de temporalitat per nivell formatiu dels i les joves a Catalunya.
Font: Elaboració pròpia amb dades del INE.

En el cas de la taxa de parcialitat per etapa educativa i formativa (veure al gràfic 10),
aquesta ha augmentat 4 punts en el cas de joves que com a màxim han assolit l’educació
primària i ha disminuït quasi 10 punts en el cas dels graduats i graduades de CFGS, en la
resta de cassos les variacions son força reduïdes.
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Gràfic 11: Taxa de parcialitat per nivell formatiu dels i les joves a Catalunya.
Font: Elaboració pròpia amb dades del INE.

En el cas de la sobrequalificació podem veure les variacions entre 2014 i 2017 per la
població jove de 16 a 29 anys (Gràfic 11) i pel total de 16 a 64 anys (Gràfic 12). En el
primer cas la sobrequalificació ha augmentat en 2,76 punts per als i les joves i 0,84 per al
total. Per etapa formativa podem veure que tant els i les joves amb CFGS o estudis
20

universitaris han patit increments similars de 3,28 i 3,68 punts respectivament. Són per
tant els i les joves més qualificats, com era de preveure, els que pateixen més la situació
d’haver assolit un nivell formatiu superior al requerit al lloc de treball i patir també una
situació de subocupació com la parcialitat no desitjada.

Sobrequalificació menys de 30 anys
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2014 Rel
2017 Rel

Batxillerat

CFGM

CFGS

Universitari

Tots

Gràfic 12: Sobrequalificació per nivell formatiu dels i les joves a Catalunya.
Font: Elaboració pròpia amb dades del INE.
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Gràfic 13: Sobrequalificació de la població adulta per nivell formatiu dels i les joves a Catalunya.
Font: Elaboració pròpia amb dades del INE.

4.4. Encaix entre ocupacions i força del treball
Per a disposar d’una imatge aclaridora del desencaix entre el nivell requerit als lloc de
treball i el disponible de les persones, s’ha elaborat el Gràfic 13, per als i les joves de 16 a
29 anys a l’any 2017. Com es pot observar, en concordança amb el que ja s’ha visualitzat
al Gràfic 11, tant en el cas dels joves que han assolit un nivell mitjà com alt, el mercat de
treball és deficitari en les ofertes de treball que els ofereix. És només en el cas de baixa
qualificació requerida quan el mercat de treball ofereix més llocs de treball que la
disponible dels i les joves.
21

2017
Alt

Mitjà

Baix
Gràfic 14: Diferències entre el nivell formatiu de la població jove ocupada (blau) i activa (verd) i el nivell
requerit als llocs de treball (taronja). Font: Elaboració pròpia amb dades del INE.

La Taula 8 ens ofereix les dades que s’han traslladat de forma aproximada al Gràfic 13.
Podem veure també que la població jove ocupada pateix desajustaments més pronunciats
especialment al nivell alt.

Nivell de llocs de treball de la població ocupada
Nivell formatiu de la població jove ocupada
Nivell formatiu de la població jove activa

Alt
31,1
44,5
40,7

Mitjà
18,8
27,5
27,8

Baix
50,1
28,0
31,5

Taula 8: Distribució per percentatges entre els nivells baix, mig i alt de formació que tenen assolit la població jove de
16 a 29 anys ocupada o activa i el nivell requerit als llocs de treball. Font: Elaboració pròpia amb dades del INE.

La Taula 9 mostra la mateixa comparativa respecte al nivell de qualificacions requerits al
mercat de treball i els disponibles de les persones. Si en el nivell alt de joves ocupats
teníem un desajustament de 13,4 punts, en el cas de les persones majors de 29 anys
tenim una diferència de 10, 3 punts. En el cas del nivell baix, per als joves ocupats teníem
un diferencial de 22,1 punts i per al cas de majors de 29 anys es concreta en 6 punts.

Nivell de llocs de treball de la població ocupada
Nivell formatiu de la població jove ocupada
Nivell formatiu de la població jove activa

Alt
34,5
44,8
42,0

Mitjà
26,4
22,1
22,3

Baix
39,1
33,1
35,7

Taula 9: Distribució per percentatges entre els nivells baix, mig i alt de formació que tenen assolit la població major
de 29 anys ocupada o activa i el nivell requerit als llocs de treball. Font: Elaboració pròpia amb dades del INE.

S’evidencia així el marcat dèficit de llocs de treball associats al coneixement, amb valor
afegit i alta qualificació el que també dona explicació al funcionament d’un mercat de
treball en el qual s’han amplificat les components de precarietat i inestabilitat com són
especialment la temporalitat i els baixos salaris. En aquest sentit, els i les joves, tornen a
ser els gran perjudicats donada la seva gran aposta per millorar la seva qualificació amb el
conseqüent desaprofitament del coneixement disponible.
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4.5. Polítiques i recursos
Les realitats, mancances i dificultats identificades en els apartats anteriors es deuen
principalment a dos àmbits, el de la formació i qualificació de les persones joves i el de les
polítiques d’ocupació i de la qualitat d’aquesta ocupació. El present informe pretén
analitzar i configurar propostes respecte a les polítiques de formació i qualificació que
millorin la transició escola‐treball i tot i que és evident que és necessari un canvi de model
productiu que generi més i millors oportunitats laborals, en aquest apartat l’anàlisi se
centrarà en millorar l’accés a l’ocupació de les persones joves en base a la millora de la
seva qualificació i de la qualitat de les competències adquirides tenint en compte l’actual
mercat de treball.
Les problemàtiques identificades en els anteriors apartats es poden resumir en:
 Nivells de qualificació dels joves molt polaritzats amb mancances en el nivell mitjà.
 Taxes molt importants d’abandonament escolar prematur (AEP).
 Creixent inactivitat i percentatge important de joves en situació de NOEF.
 Desajust entre qualificació requerida i qualificació disponible.

El retorn massiu de joves al sistema educatiu és coincident amb el gran augment
d’alumnat a la Formació Professional Inicial però també ho és amb la desinversió derivada
de polítiques d’austeritat neoliberals el que ha originat que no s’hagi aprofitat aquest
retorn per a afavorir la continuïtat en el sistema educatiu i formatiu.
Un informe recent (Aina Tarabini, 2017) manifesta “l’absoluta rellevància que continua
tenint la classe social com a variable per entendre els processos d’èxit, fracàs i
abandonament escolars contemporanis”. Respecte als itineraris educatius on “l’alumnat
de baix estatus socioeconòmic i cultural té, de forma agregada, menys rendiment
acadèmic que els seus companys, presenta unes taxes de repetició més grans, està
sobrerepresentat als grups de baix nivell, es decanta molt més per la formació
professional que no pas per l’acadèmica i abandona més els estudis. Són, per tant, un dels
grups socials clarament exposats a les dinàmiques d’exclusió educativa”. Aquestes
afirmacions posen de relleu l’absoluta necessitat d’orientar en les etapes obligatòries per
tal de definir els itineraris més enllà de l’expedient acadèmic, tenint en compte les
aptituds, potencialitats i interessos de les persones.
També s’alerta (Síndic de greuges, 2017) que “en l’imaginari col∙lectiu s’estableixen
diferències entre instituts orientats fonamentalment als ensenyaments d’itineraris més
professionalitzadors (cicles formatius), que concentren alumnat amb més dificultats, i
instituts orientats fonamentalment més cap als ensenyaments d’itineraris més
academicistes (batxillerat), que concentren alumnat amb més expectatives de promoció
escolar”. En aquest sentit, és rellevant incidir en millorar la percepció social de l’FP en
general, i de l’FP dual en particular.
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Val a dir que l’actual Sistema de Formació i Qualificació, definit amb la Llei 5/200218, de les
qualificacions i formació professional a nivell estatal, i el marc regulat a Catalunya no
disposa encara de instruments estratègics prevists com l’informe de prospecció de
necessitats, la xarxa integrada d’informació i orientació, l’Informe d’Avaluació del Sistema,
el Sistema d’indicadors o el Sistema d’avaluació i acreditació de competències
professionals. D’aquesta forma ens trobem amb greus realitats com:
 Catalunya és la segona comunitat autònoma amb major segregació educativa i
formativa per nivell socioeconòmic després de Madrid (Save the Children, 2018).
 L’abandonament a cicles formatius de grau mitjà segueix sense ser comptabilitzat
a tot Catalunya, però xifres de la ciutat de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (Fundació BCN FP, 2018) el situen en el 35% i 40% respectivament.
 La despesa total anual de les llars catalanes en educació ha passat del 1.064,1 € de
2007 als 1.655,3 € de 2016 el que representa un increment del 55,56%.
Àmbit de l’FP

Oferta (places)

FP inicial

7.537 de PQPI
56.304 de CFGM
51.100 de CFGS

Ocupacional 202.789 places

FP per
l’ocupació

Contínua

62.317 places

Adequació de l’oferta
Dèficit: Comerç i Màrqueting, Hostaleria i
Turisme i Seguretat i Medi ambient.
Excés: Activitats Físico Esportives,
Administració i Gestió, Agrària, Electricitat
i Electrònica, Imatge Personal, Instal∙lació i
Manteniment i Transport i Manteniment
de Vehicles.
Dèficit: Administració i Gestió, hostaleria i
Turisme, Indústria Alimentària, Química,
Serveis Socioculturals i a la Comunitat,
Activitats Físico Esportives i Sanitat.
Excés: Administració i auditoria (família
Administració i gestió), Forestal (família
Agrària), Disseny (família Arts gràfiques),
Imatge i Fotografia (família Imatge i so),
Imatge i so (família Imatge i so),
Postproducció (família Imatge i so), Pesca i
navegació (família Marítim pesquer),
Activitats associatives (família Serveis
socioculturals i a la comunitat), Activitats
culturals (família Serveis socioculturals i a
la comunitat), Nàutica (família Transport i
manteniment de vehicles)

Taula 10: Anàlisi de l’adequació de l’FP al mercat de treball fonamentada en el creuament de l’oferta formativa i el
de afiliacions a la Seguretat Social i la contractació. Font: SOC (SOC, 2013) i elaboració pròpia.

Davant la mancança d’instruments de planificació i d’objectius i indicadors preestablerts i
avaluables cal dir que la monitorització de les problemàtiques esmentades així com de
l’abast i impacte de les polítiques i mesures implementades per a corregir‐les és
extremadament complex. L’anàlisi s’ha fet diferenciant l’àmbit educatiu i laboral donada
la inexistència d’anàlisis des d’una perspectiva integrada tot i que tant els títols19 de l’FP
18
19

Llei 10/2015, de 19 de juny, de formació i qualificació professionals de Catalunya. DOGC 25/06/2015.
Departament d’Ensenyament. Oferta de títols d’FP del Sistema Educatiu.
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inicial com els certificats de professionalitat20 (CCPP) de l’FP per l’ocupació són formació
reglada que tenen com a fonament i referència el Catàleg de Qualificacions Professionals i
Modular Integrat d’FP21. El darrer informe elaborat a Catalunya que analitza l’adequació
de l’FP laboral i educativa al mercat de treball disposa de dades de 2013 (SOC, 2013),
resum molt abreujat de resultats del qual es pot veure a la Taula 10. D’altra banda i per
l’àmbit laboral no es disposa de dades desagregades per sexe, edat, especialitats i
distribució territorial dels CCPP.

4.5.1. Àmbit Educatiu
Segons l’apartat d’Educació, Formació i Qualificació Professional de la memòria
socioeconòmica i laboral de 2016 elaborada pel Consell de Treball Econòmic i Social de
Catalunya (CTESC, 2016) podem destacar les següents dades:
 Entre el curs 2005‐2006 i el 2015‐2016 l’oferta de places a l’FP inicial s’ha
incrementat en un 73,60% i 69,03% a Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) i
Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) respectivament (Veure a la Taula 11).
 També entre el curs 2009‐2010 i el 2015‐2016 les places dels programes
PQPI/PFI22 passen de 6.281 a 7.142.
 L’alumnat que finalitza l’Ensenyament Secundari Obligatori disposa, en el curs
2015‐2016, de 89.125 places de Batxillerat i de 60.068 places de CFGM
(aproximadament representa una distribució del 60% per Batxillerat i 40% per
CGFM).
 El curs 2016‐2017 hi ha hagut 6.990 sol∙licituds de preinscripció en CFGM i 4.225
en CFGS no cobertes per l’oferta existent i al mateix temps, 2.417 places de CFGM
i 4.396 de CFGS que no han estat demandades.
 Les dues famílies professionals amb més demanda no satisfeta són: sanitat i
activitats físiques i esportives. Les famílies professionals amb menys demanda
respecte a l’oferta existent a CFGM són: les industrials (electricitat electrònica,
instal∙lació i manteniment i fabricació mecànica) i administració i gestió.
 La despesa en educació de la Generalitat de Catalunya l’any 2016 va ser de
5.523,6 milions d’euros, inferior a la que hi havia l’any 2008 en més de 500 milions
d’euros. La despesa en educació pública a Catalunya l’any 2014, en %PIB, va ser
del 3.60%, a l’estat espanyol va ser del 4.15% i a la UE28 del 5.11%.
 Determinades famílies professionals estan clarament feminitzades (imatge
personal, sanitat i serveis socioculturals, per exemple), mentre que en d’altres la
presència de les dones és pràcticament residual (electricitat i electrònica,
fabricació mecànica i informàtica i comunicacions).

20

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Servei d’Ocupació de Catalunya. Certificats de
Professionalitat.
21
Institut Català de les Qualificacions Professionals. Catàleg de Qualificacions Professionals i Modular
Integrat d’FP
22
Els Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) van ser substituïts pel Programes de
Formació i Inserció (PFI) a partir del curs 2014‐2015 amb l’entrada en vigor de la Llei Orgànica de Millora
de la Qualitat Educativa (LOMCE)..
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 La infrarrepresentació de les dones en els estudis de ciències i enginyeria i la
sobrerrepresentació en els d’educació i salut té conseqüències en el mercat de
treball i el seu nivell d’ingressos futurs (OCDE, 2016), atès que diferents estudis
demostren que els àmbits més feminitzats corresponen a ocupacions amb taxes
d’ocupació menors i menys retribució.
L’estudi d’Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals (Departament
d’Ensenyament, 2017) analitza anualment mitjançant una enquesta que realitzen les
tutores i tutors la incorporació al mercat de treball de les persones graduades a la
Formació Professional del Sistema Educatiu. A l’edició de 2017 es poden recollir els
següents resultats rellevants:
 La població ocupada entre 16 i 24 anys era de 331.500 joves a l’any 2007 i de
180.000 l’any 2017.
 La continuïtat formativa a CFGM cau del 52,17% de l’any 2014 al 45,89% del 2017.
 La inserció laboral passa del 49,79% de 2016 al 54,40% de 2017. En el cas de l’FP
dual és del 71,53%.
 En l’interval de 2007 a 2017, a CFGM baixa 21,5 punts passant del 66,52% al
45,08%, a CFGS baixa 3 punts passant del 75,87% al 72,89%.
 Entre el curs 2005‐2006 i el 2015‐2016 les graduacions a l’FP inicial s’han
incrementat un 59,07% i un 45,86% a CFGM i CFGS respectivament (Veure a la
Taula 11).

Graduació CFGM
Oferta CFGM
Graduació CFGS
Oferta CFGS

Curs
2005‐2006
10.123
34.600
12.361
33.800

Curs
2015‐2016
16.103
60.068
18.030
57.132

Variació
59,07%
73,60%
45,86%
69,03%

Taula 11: Augment d’oferta i graduacions de l’FP inicial.
Font: Elaboració pròpia en base a dades del CTESC i Departament d’Ensenyament

4.5.2. Àmbit Laboral
Seguint el capítol III sobre Mercat de Treball de la Memòria Socioeconòmica i Laboral de
Catalunya del CTESC per l’any 201723, trobem en el seu subapartat 2 de Polítiques
d’Ocupació que en el “Plan Anual de Política de Empleo” per a 2017 (en endavant, PAPE)24
que estableix els objectius a assolir el 2017 en el conjunt de l’Estat i en cadascuna de les
comunitats autònomes, així com els indicadors que permetran valorar el seu grau de
consecució. Conté els serveis (accions) i programes (mesures) de polítiques actives
d'ocupació que es proposen dur a terme les comunitats autònomes, tant les finançades
amb fons estatals, distribuïts d'acord amb els criteris objectius acordats per la Conferència
23

Versió provisional pendent de presentació el 25 de juliol de 2018.
Resolució de 18 de desembre de 2017, de la Secretaria d’Estat d’Ocupació, per la que es publica
l’Acord del Consell de Ministres de 15 de desembre de 2017 pel que s’aprova el Pla Anual de Política
d’Ocupació per a 2017. BOE núm. 313, de 26.12.2017
24
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Sectorial d'Ocupació i Afers Laborals, com amb les finançades amb recursos econòmics
propis, així com les accions i mesures que durà a terme, en el seu àmbit de competència,
el Servei Públic d'Ocupació Estatal mateix. Amb tot, d’acord amb l’Estratègia 2017‐202025,
tant en l’orientació dels objectius estratègics i estructurals d’aquest Pla com en la seva
avaluació, cal tenir en compte els objectius de referència de l’Estratègia 2014‐2016.
En el PAPE 2017 els objectius estratègics específics per a joves es concreten en els
següents termes:
 Millorar l’ocupabilitat i la inserció dels joves menors de 30 anys que ni estudien ni
treballen, impulsant el Sistema Nacional de la Garantia Juvenil a Espanya i donant
compliment als compromisos adquirits amb la UE. En comparació amb el Pla
anterior, es fa especial referència als joves que ni estudien ni treballen.
 Millorar la qualitat de la formació professional per a l’ocupació, en especial en
matèria de formació dual, atenent especialment als seus resultats en la inserció i
millora del desenvolupament professional dels treballadors
La dotació pressupostària inicial del Pla Anual de Polítiques d’Ocupació per a 2017 ha
estat de 5.575,1 M€, el 5,7% més que 2016. Atès l’avanç de liquidació del pressupost del
Servei Públic d’Ocupació Estatal, d’aquest pressupost s’han reconegut obligacions per
import de 4.808,7 M€, que representa el 86,25% del total26.
Mesura

Espanya

Catalunya

Orientació professional

409.952.200

64.146.165

Oportunitats d'ocupació

382.562.210

60.942.160

750.000

116.850

Emprenedoria

27.073.080

4.258.786

Flexibilitat: formació i requalificació

22.051.280

3.263.590

Agències de col∙locació

125.600.000

20.511.021

Formació professional

1.028.542.910

160.342.100

persones en situació d’atur

655.438.170

102.174.783

persones ocupades

120.250.560

18.735.037

programes públics ocupació i formació

252.854.180

39.432.280

60.000.000

9.348.000

Foment igualtat oportunitats en l'ocupació

Modernització dels serveis públics d’ocupació

TOTAL
2.056.531.680
322.928.672
Taula 12: Import en € de les subvencions en l’àmbit laboral finançades a càrrec dels Pressupostos
generals de l’Estat, Espanya i Catalunya, 2017 Font: CTESC (Ordre ESS/621/2017 i Ordre ESS/1119/2017).

El finançament d’aquest import es fa a càrrec de la quota de formació professional per a
l’ocupació (2.011,4 M€); de les aportacions de la Unió Europea (475 M€); de les quotes
d’atur (1.387,3 M€), de l’aportació de l’Estat (1.634,6 M€) i d’altres ingressos (66,7 M€).
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Reial decret 1032/2017, de 15 de desembre, pel qual s'aprova l'Estratègia espanyola d'activació per a
l'ocupació 2017‐2020. BOE núm. 305, de 16.12.2017
26
Segons les dades provisionals d’execució. Pressupost desembre 2017.
27

Del pressupost total del PAPE 2017, a les comunitats autònomes els ha correspost la
gestió de 2.056,5 M€, el 14,1% més que l’any anterior.27 a Catalunya li ha correspost
gestionar 322,6 M€ com a conseqüència de la distribució aprovada per la Conferència
Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals (Veure a la Taula 12). Aquest import representa el
17,3% més que el 2016.
Les principals mesures de polítiques actives d’ocupació, enteses com a conjunt de serveis i
programes d’orientació, ocupació i formació professional per a l’ocupació en l’àmbit
laboral adreçades a millorar les possibilitats d’accés a l’ocupació, per compte d’altri o
propi, de les persones desocupades, al manteniment de l’ocupació i a la promoció
professional de les persones ocupades i al foment de l’esperit empresarial i de l’economia
social.
L’import definitiu destinat per la Generalitat a la política de foment de l’ocupació (veure la
Taula 13) ha estat de 808,8 M€, el 15,6% més que l’any anterior. D’aquest import se n’ha
executat el 88,8% (718,3 M€).28 El total consolidat inicialment destinat a aquesta política
ha estat de 724,1 M€, que representa l’1,9% sobre el total de despeses del sector públic
de la Generalitat (38.671,6 M€). A més dels fons rebuts de la distribució territorial que fa
l’Estat als que ja s’ha fet referència (322,6 M€), la resta del pressupost que es destina a la
política de foment de l’ocupació prové de fons propis de la Generalitat, del Fons Social
Europeu i del Programa Garantia Juvenil.

Partida de pressupost

2013

2014

2015

2016

2017

16‐17 %

Pressupost definitiu política Foment de l’ocupació

534,1

511,5

620,5

699,8

808,8

15,6

Pressupost definitiu Servei Ocupació de Catalunya (SOC)

398,8

369,3

469,8

571,3

572,2

0,2

Obligacions reconegudes pel SOC

193,9

225,8

245,8

384,0

335,0

‐12,8

Pressupost definitiu del Consorci per a la Formació
Contínua de Catalunya

23,4

29,4

27,5

44,5

56,7

27,4

Obligacions reconegudes pel Consorci per a la Formació
Contínua de Catalunya

22,6

21,4

16,6

23,4

29,8

27,3

Taula 13: Pressupost definitiu de la Política de foment de l’ocupació de la Generalitat i pressupost
definitiu i obligacions reconegudes del Servei d’Ocupació de Catalunya, 2012‐2017. Unitats: milions
d’euros i percentatges. Font: CTESC

Enguany, a la població jove s’han destinat diferents mesures específiques, la majoria de
les quals incloses dins la Garantia Juvenil, la iniciativa europea per reduir l’atur juvenil.
Des del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, els principals programes o mesures
dirigides específicament a la població jove són: Programes integrals; Xarxa d’impulsors del
programa Garantia Juvenil; Joves per a l’ocupació; Fem ocupació per a joves; Joves en
pràctiques; Ajusts al desplaçament de persones joves inscrites a la Garantia Juvenil;
Programes de formació d’oferta d’àmbit estatal dirigits a les persones joves. L’anàlisi
27

La distribució s’acorda a través de les dues ordres següents: Ordre ESS/621/2017, de 20 de juny, BOE
núm. 154, de 29.06.17 i Ordre ESS/1119/2017, de 16 de novembre. BOE núm. 283, de 21.11.17
28
Les dades sobre execució del pressupost són provisionals. Consulta feta el 15.05.2017.
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concreta d’aquestes mesures dirigides a la població jove es troba inclosa en la classificació
general en funció de la finalitat de les polítiques actives d’ocupació que a continuació es
desenvolupa.
Els Programes integrals (Garantia Juvenil)29 s’adrecen a les persones joves que, per
circumstàncies diverses, necessiten un procés de reflexió i d’orientació per redirigir les
seves trajectòries educatives i/o professionals. Així, l’objectiu és que aquests joves que no
treballen, ni estudien rebin una oferta d’ocupació de qualitat, de formació, o bé puguin
realitzar un període de pràctiques en un termini de 4 mesos després d’haver acabat
l’educació formal o d'haver‐se quedat en situació de desocupació. Es preveuen 2.475
participants, amb un pressupost atorgat de 12,2 M € a 41 entitats.
A través de la convocatòria Xarxa d'impulsors del programa de Garantia Juvenil a
Catalunya a la que s’ha destinat un pressupost de 2,3 M €, es preveien 89 persones
impulsores que van poder atendre a prop de 5.000 persones.
Els CCPP són una formació reglada i vinculada al Catàleg de qualificacions professionals. La
informació disponible, en el moment de fer aquest informe, és reduïda i no permet fer
una anàlisi quantitativa i qualitativa de l’oferta formativa dels CCPP i les potencialitats que
tenen en la qualificació de les persones treballadores. Els CCPP es poden obtenir
mitjançant la formació d’oferta del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, del Consorci
per a la Formació Contínua de Catalunya i dels plans d’oferta estatals que promou la
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE). També a través de l’FP dual,
regulada al Reial Decret 1529/201230 que desenvolupa el contracte per a la formació i
l’aprenentatge i s’estableixen les bases de la formació professional dual.
Les dades dels CCPP que es van fer l’any 2017 (de la convocatòria de 2016) al Consorci per
a la Formació Contínua de Catalunya es poden veure a la taula 14. Un total del 37,6% de
persones que han fet formació mitjançant els plans de formació d’oferta del Consorci per
ala Formació Contínua de Catalunya han participat en accions formatives vinculades a
CCPP, dins d’aquestes, 12.099 persones han obtingut CCPP sencers i 24.061 persones han
fet formació acreditable de caràcter modular vinculada a CCPP.

Formació Transversal
Hores de
% Hores
Partici‐
Formació Formació
pants

Formació Sectorial
Hores de
% Hores Partici‐
Formació Formació
pants

Total
% Hores
Partici‐
Formació
pants

Certificats de
284.420
12,07
2.634
750.324
43,87
9.465
26,09
12.099
Professionalitat
Formació
950.545
40,34
18.439
207.207
12,12
5.622
12,59
24,061
Acreditable
Altra Formació 1.121.422
47,59
36.664
752.631
44,01
23.307
61,32
59.971
Total
2.356.387
100,0
57.737 1.710.162
100,0
38.394
100,0
96.131
Taula 14: Tipologia d’accions formatives del Consorci per a la Formació Contínua de Contínua de
Catalunya, segons les iniciatives de formació existents. Font: CTESC.
29

Garantia Juvenil. Generalitat de Catalunya.
Reial Decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel que es desenvolupa el contracte per la formació i
l’aprenentatge i s’estableixen les bases de la formació professional dual. BOE núm. 270 de 09.11.12
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Segons l’Informe de la FUNDAE, “Formación de Oferta Estatal: Programa Específico de
Jóvenes menores de 30 años, Año de ejecución 2017” (FUNDAE, 2017a), el perfil dels
participants a nivell estatal va ser:
 El nombre de participants la formació dels quals s’ha realitzat l’any 2017 és de 9.412. El
91,7% dels quals son desocupats (8.634 participants). Respecte a 2016 el percentatge
de desocupats disminueix més de quatre punts percentuals.
 Del total de participants, el 92,3% son de nacionalitat espanyola, el 7,7% restant són
estrangers, i d’aquests el 52% són homes i el 48% són dones.
 El 51% dels participants formats són homes i el 49% dones, el que mostra que continua
el descens ja iniciat al 2016 dels participants homes a favor de les dones, arribant a un
equilibri entre els dos gèneres.
 Els participants formats que han realitzat accions formatives vinculades a certificats de
professionalitat són 5.838 (62%). El 77,2% s'ha format en les següents famílies
professionals: Administració i gestió (27,9%; 667,1 mitjana d'hores). Serveis
socioculturals ia la comunitat (20% participants; 406 mitjana d'hores). Informàtica i
comunicacions (15,1% participants; 538,1 mitjana d'hores). Comerç i màrqueting
(14,2% participants; 445,2 mitjana d'hores).
 Les accions que més concentració d'hores acumulen són les corresponents a les
famílies professionals d'Administració i gestió (667,1 mitjana d'hores), Energia i aigua
(591,8 hores de mitjana), i Arts gràfiques (570 hores de mitjana).
De les dades de la FUNDAE, sobre “Acciones de formación en las empreses – Perfil
sociolaboral de los participantes – Ejercicio económico 2017” (FUNDAE, 2017b), podem
veure les següents dades, per edad i sexe: El 5,5% tenen de 16 a 25 anys, amb el 45,4% de
dones i el 56,6% d’homes. En la franja de 26 a 35 anys, hi ha un total del 24,4% de
participants i d’aquests el 46,7% són dones i el 53,3% son homes.
En l’informe sobre “Formación en las empreses 2016” (FUNDAE, 2016), les dades de
Catalunya, segons el nivell de participació. 53.823 empreses han realitzat formació
bonificada: 20,8% de les empreses beneficiàries potencials de les bonificacions a la
formació.
Pel que fa a la participació i estrat de les persones assalariades, la taxa de participació de
les empreses en la formació bonificada adquireix valors molt dispars en les
microempreses (15,5%), en les petites empreses (50,5%), en les mitjanes empreses (el
82,6%) i en les grans empreses (93,4%). Per aquest motiu, el sistema contempla mesures
per facilitar que les empreses amb més dificultats puguin accedir al sistema, de manera
especial les empreses més petites que no disposen d'estructura per organitzar la formació
que necessiten per si mateixes.
Pel que fa al finançament de la formació, per finançar els costos derivats de la formació,
les empreses disposen anualment, des del primer dia de l'exercici pressupostari, d'un
«crèdit de formació» que poden fer efectiu mitjançant bonificacions en les corresponents
30

cotitzacions empresarials a la Seguretat Social a mesura que es realitza la comunicació de
finalització de les accions formatives. L'import d'aquest crèdit de formació s'obté en
funció de les quanties ingressades per cada empresa l'any anterior en concepte de quota
de formació professional i el percentatge que, en funció de la seva mida, s'estableixi en la
Llei de pressupostos generals de l'Estat de cada exercici.
Les empreses que han realitzat formació en 2016 en el marc del sistema de bonificacions
han utilitzat un crèdit per valor de 103.300.000 d'euros, el 63,7% del crèdit màxim sobre
el qual podien bonificar.
D'altra banda, els treballadors poden assistir a cursos de formació per a l'obtenció d'una
titulació o acreditació oficial, podent l'empresa bonificar pels costos salarials d'aquests
treballadors durant el temps que s'absentin del seu lloc de treball. Es tracta dels
anomenats Permisos Individuals de Formació ‐PIF‐ que les empreses autoritzen per als
seus treballadors. Per a això, les empreses disposen d'un crèdit addicional. Del crèdit
disposat per les empreses, 3,8 milions d'euros han estat dirigits a finançar els PIF gaudits
en el any9 (4,1 milions el 2015).
Segons el perfil de les persones participants, les empreses han donat formació bonificada
a 503.296 treballadors de centres de treball a Catalunya. El 53% dels treballadors formats
han realitzat més d'una acció formativa al llarg de l'any. Dels 503.296 treballadors
formats, una mica més del de 53% són homes. El conjunt de participacions masculines en
formació es tradueixen en una taxa de cobertura del 34,5%. Entre les dones la taxa és del
34%. Per edats, el 6.4% tenen entre 16 i 25 anys i el 25,2% tenen entre 26 i 35 anys.
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5. L’FP dual a Catalunya
L’FP dual gaudeix de prestigi gràcies a models amb llarg recorregut i renom com l’Alemany
que han estat eficaços per sincronitzar els processos educatius i formatius dels i les joves
amb les necessitats del mercat de treball, fent front a reptes sistèmics (Requena, 2016)
com l’AEP, l’atur juvenil, la millora de la qualificació de les persones i l’adaptació a
competències requerides i canviants en el mercat de treball. Tot i que les característiques
socioeconòmiques de cada país fan que els models no siguin transferibles de forma
mimètica a continuació comentarem alguns models31 d’aprenentatge europeus
considerats com a referents.
L’alemany32 és un model dual corporatiu en el qual l’aprenent accedeix mitjançant un
procés selectiu de l’empresa. El Sistema es fonamenta en la governança tripartida, el
diàleg social i la negociació col∙lectiva. L’agència BIBB (Institut Federal) formada per l’estat
i persones expertes designades per organitzacions patronals i sindicals elabora i actualitza
els currículums formatius. Cal dir que l’FP dual alemanya representa el 90% del totals dels
estudis professionalitzadors. La durada de la formació depèn de la professió, oscil∙la entre
2 i 3 anys i mig.
El model dual estatal francès33 parteix de la contractació prèvia de la persona aprenent
per l’empresa (el centre de formació l’haurà pogut ajudar a localitzar una empresa
interessada) mitjançant la modalitat contractual de contracte de professionalització en el
cas de persones que estiguin a l’atur o hagin abandonat els estudis prematurament o
contracte d’aprenentatge en el cas d’estudiants d’FP. La durada serà de 2 a 3 anys segons
el tipus de certificat, durant els quals la persona aprenent alternarà setmanes d en el
centre de formació d’aprenents i setmanes a l’empresa.
El model d’alternança dual del País Basc34 es basa en l’aprenentatge a través del treball,
definint els llocs a ocupar a l’empresa segons el perfil professional del títol d’FP
corresponent i concretant‐se en dues modalitats segons sigui la seva finalitat. Modalitat
de 2 anys, encaminada a reforçar les competències del cicle formatiu (1r curs acadèmic
exclusiu al centre educatiu i 2n curs en alternança entre el centre educatiu i l’empresa).
Modalitat de 3 anys, encaminada a adquirir una especialització que doni resposta a les
necessitats de camps professionals concrets (1r curs acadèmic exclusiu al centre educatiu
i 2n i 3r curs en alternança entre el centre educatiu).
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Presentació comparativa de sistemes europeus d'FP a la reunió de treball de la Comissió de Formació
del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona.
32
Federal Ministry of Education and Research. The German Vocational Training System.
33
Ministère de l’Éducation National. Se former per l’Apprentissage.
34
Govern Basc. Formación Profesional Dual.
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5.1. Propostes i iniciatives en el marc europeu
L’any 197935 el Consell de les Comunitats Europees ja va anunciar recomanacions als
estats membres de la UE per afavorir l’alternança, entre formació i treball, i
l’aprenentatge com a mesura per millorar la transició escola‐treball i per combatre l’atur
juvenil i la baixa qualificació. En aquest sentit es van establir orientacions entorn al control
i reconeixement de la formació, a la retribució i finançament i a les condicions de treball i
protecció social. Aquesta resolució ja anunciava que aquests programes haurien de donar
resposta a les exigències de l’evolució tecnològica i dels canvis previsibles en les
professions i ocupacions.
El Llibre Blanc sobre l’educació i la formació de la Comissió Europea36 ja va incidir en la
necessitat d’unificar estratègies educatives, formatives i d’ocupació l’any 1995. Algunes
propostes d’aquesta publicació anaven adreçades a impulsar: l’alternança entre formació
i treball, la creació de catàlegs de qualificacions com a referència integrada de les ofertes
de formació professional i del reconeixement de les competències adquirides al treball, la
mobilitat i el reconeixement de les qualificacions en el marc europeu i la innovació. Així
mateix, el Fons Social Europeu a l’any 199937 també recomanava promoure mecanismes
d’integració i eficiència dels subsistemes de formació professional.
L’activitat en el marc europeu ha estat intensa i a banda de nombroses resolucions i
recomanacions i en relació a l’establiment de passarel∙les entre l’educació, la formació i el
treball, es pot destacar:
‐ L’estratègia europea 2020 anunciada l’any 201038
‐ La Iniciativa sobre Ocupació Juvenil39 (Garantia Juvenil) de l’any 2013
‐ L’establiment de l’Aliança Europea per la Formació d’Aprenents40 de 2013
‐ L’agenda de competències per Europa41 de 2016
‐ Declaració conjunta dels agents socials europeus envers l’aprenentatge42 de 2016
‐ El Pilar Europeu de drets socials43 de 2017
‐ Qualitat i efectivitat de l’aprenentatge44 de 2017
‐ Declaració conjunta dels agents socials europeus per l’enfortiment del diàleg social en
la formació de treballadors i treballadores45 de 2018.
Ja recentment, l’any 2016, el Dictamen46 del Comitè Econòmic i Social Europeu per
“Millorar els resultats dels sistemes nacionals de formació dual” recomanava i emetia
35

Diari oficial de les Comunitats Europees. 18.12.79
Comissió de les Comunitats Europees. Llibre Blanc sobre l’Educació i la Formació. 29.11.95
37
Fons Social Europeu. Reforma dels Fons Estructurals fonamentada en l’Agenda 2000.
38
Consell Europeu: Europa 2020 nova estratègia europea per l’ocupació i el creixement. 26.03.10
39
Web de la Generalitat de Catalunya sobre la Garantia Juvenil
40
Web de la Comissió Europea sobre l’Aliança Europea per l’Aprenentatge
41
Web de la Comissió Europea sobre la Nova Agenda de Competències per Europa
42
Web de la Confederació Europea de Sindicats: Cap a una visió conjunta de l’aprenentatge. Declaració
conjunta dels agents socials europeus.
43
Web de la Comissió Europea sobre El Pilar Europeu de Drets Socials.
44
European Comission. Quality and effective apprenticeship.
45
Informe de consens entre els agents socials europeus. Diàleg social per la formació en l’empresa.
36
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conclusions en el sentit de millorar la qualitat dels sistemes duals sense excloure als i les
joves en situació més desafavorida així com de reforçar el diàleg social amb sindicats i
patronals a tots els nivells. També recollia la següent definició d’FP dual del Centre
Europeu pel Desenvolupament de la Formació Professional (CEDEFOP): “Un tipus
d’educació o de formació que combina períodes en un centre escolar ‐ o de formació – i
en un lloc de treball”. Situava com a referència de sistemes duals els desenvolupats a
Alemanya, Suïssa i Àustria però emfatitzava la inexistència d’un model transferible únic i
centrava l’objectiu en disposar de models d’elevada qualitat que funcionin respecte als
objectius establerts.
Aquest 2018 el Consell de la Comissió Europea s’ha pronunciat mitjançant la
“Recomanació relativa al Marc Europeu per una formació d’Aprenents de Qualitat i
Eficaç47” que ha insistit de nou en el necessari diàleg social i certs criteris en relació a les
condicions d’aprenentatge i treball com: acord per escrit sobre drets i deures de
l’aprenent i l’empresari , resultats amb qualificacions reconegudes, remuneració o
compensació, protecció social, orientació professional i acompanyament, recolzament a
les microempreses, formació de docents així com el paper rellevant de les tutories.

5.2. Marc legal i competencial
L’anàlisi de la normativa reguladora d’FP dual en l’àmbit estatal (veure el gràfic 14)
requereix prèviament delimitar el marc competencial de l’Estat i les comunitats
autònomes en aquesta matèria, donat que condiciona la normativa aplicable. Així amb la
Llei Orgànica 5/200248, el Tribunal Constitucional (TC) ha emès sentències49 en les que es
resol que les competències en les diferents modalitats d’FP són diferents. L’alt Tribunal
considera que l’FP inicial del Sistema Educatiu correspon al títol competencial en relació a
l’educació; mentre que l’FP per l’ocupació (formació ocupacional i formació contínua)
pertanyen a l’àmbit laboral o de treball.
La competència exclusiva de l’Estat en la legislació laboral (art. 149.1.7 de la Constitució
Espanyola) es complementa amb la competència executiva de la Generalitat de Catalunya
en l’àmbit específic de les polítiques actives d’ocupació, en les quals s’inclou l’FP (art.
170.1.b de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya). La doctrina del TC estableix que la
competència estatal inclou la potestat legislativa i la reglamentària, mentre que la
competència executiva de les comunitats autònomes (CCAA) queda limitada a l’aplicació
de les normes fixades per l’Estat, si bé també poden contenir normes de caràcter
organitzatiu i administratiu50.
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Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu. 16.09.16
Consell de la Unió Europea: Recomanació per l’aprenentatge de qualitat i eficaç. 5.03.18
48
Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i la formació professional. BOE núm147 de
20.06.02
49
Sentències núm. 11/2012, de 24 de maig i 194/2012, de 31 d’octubre.
50
Sentències del Tribunal Constitucional 18/1982, de 4 de maig i 51/2006, de 16 de febrer i dictàmens
del Consell de Garanties Estatutàries 17/2012 i 8/2015
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A diferència de l’àmbit del treball, la competència de l’Estat en matèria educativa (art.
149.1.30 de la Constitució Espanyola) no comprèn la totalitat de les potestats normatives
ni esgota la matèria, de tal manera que deixa un àmbit d’actuació més ampli a les CCAA
per desplegar polítiques pròpies. Per tant, la normativa aprovada per la Generalitat de
Catalunya a partir de les competències que li reconeix l’art. 131 de l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya (EAC) és més nombrosa que en matèria de legislació laboral.

5.2.1. Àmbit estatal
La Llei Orgànica 5/2002 va establir el Sistema Nacional de Qualificacions i Formació
Professional com a conjunt d’instruments i accions necessàries per promoure i
desenvolupar la integració de les ofertes de l’FP, mitjançant el Catàleg Nacional de
Qualificacions Professionals. Un Catàleg d’estructura modular que endreça les
qualificacions professionals identificades en el sistema productiu en funció de les
competències apropiades per l’exercici professional que siguin susceptibles de
reconeixement i acreditació (veure el gràfic 16).

Gràfic 15: Marc normatiu estatal aplicable a l’FP dual. Font: Elaboració pròpia.
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Gràfic 16: Imatges sobre la configuració de títols d’FP de l’àmbit educatiu i certificats de professionalitat
de l’àmbit laboral en base al catàleg de qualificacions professionals. Font: Institut Català de
Qualificacions Professionals.
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Seguint l’esperit i necessitat d’integració dels subsistemes d’FP exposada per la Llei
Orgànica 5/2002 es van publicar el Reial Decret de Centres Integrats51 i el de
Reconeixement de l’Experiència Laboral52.
La Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible , modifica la Llei Orgànica 5/2002 en
el seu capítol VII “Formació Professional”. A l’article 75 (apartat 2.b) sobre col∙laboració
en les empreses possibilita la impartició de mòduls de títols o CCPP en les instal∙lacions de
les empreses el que com veurem més endavant i a l’apartat 3.3 és definirà a Catalunya
com a “Formació en l’entorn laboral”.
En desenvolupament de la competència exclusiva en la legislació laboral que li reconeix
l’article 149.1.7 de la Constitució Espanyola (CE), l’Estat ha aprovat la Llei d’ocupació i la
Llei que regula el sistema de l’FP per a l’ocupació en l’àmbit laboral , així com el Reial
Decret que regula el subsistema de formació per l’ocupació i el Reial Decret que regula
els CCPP. Aquesta normativa esmenta la formació en alternança amb el treball en la qual
la formació pot tenir o no relació amb el lloc de treball. El Reial Decret 694/2017 concreta
en el seu article 30 que la formació en alternança inclou l’FP dual associada als contractes
de formació i aprenentatge.
En exercici de la competència en matèria educativa l’article 149.1.30 de la CE, l’Estat ha
aprovat la Llei orgànica reguladora del dret a l’educació53 i la Llei orgànica d’educació
(LOE)54, que en la redacció donada per la Llei Orgànica per la Millora de la Qualitat
Educativa (LOMCE)55 dedica un article específicament a l’FP dual.
L’article 42.bis de la LOE (afegit per la LOMCE) defineix l’FP dual en el sistema educatiu
espanyol i remet al desenvolupament reglamentari per part del Govern central la
regulació de les condicions i els requisits bàsics que permetin el seu desenvolupament.
Així, defineix l’FP dual com el “conjunt d’accions i iniciatives formatives que, en
corresponsabilitat amb les empreses, tenen per objecte la qualificació professional de les
persones, harmonitzant els processos d’ensenyament i aprenentatge entre els centres
educatius i els centres de treball”.
Les previsions sobre l’FP del Sistema Educatiu de la LOE es desenvolupen al Reial Decret
1147/201156, que tot i no citar l’FP dual, regula la formació en alternança com una
modalitat per impartir el títols d’FP. Cal tenir en compte, però, que aquest Reial Decret és
anterior a la regulació de l’FP dual a la LOE en la redacció donada per la LOMCE (2011 vs.
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Reial Decret 1558/2005, de 23 de desembre, pel que es regulen els requisits bàsics dels Centres
Integrats de Formació Professional. BOE núm. 312 de 30.12.05
52
Reial Decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals
adquirides per l’experiència laboral. BOE núm. 205 de 25.08.09
53
Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l’Educació. BOE núm. 159 de 04.07.85
54
Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. BOE núm. 106 de 04.05.06
55
Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per la millora de la qualitat educativa. BOE núm. 295 de
10.12.13
56
Reial Decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel que s’estableix l’ordenació general de la formació
professional del sistema educatiu. BOE núm. 182 de 30.07.11
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2013), per la qual cosa no és fins a l’aprovació del Reial decret 1529/2012 que es concreta
el desenvolupament reglamentari.
Un aspecte destacable que no s’ha desplegat de l’esmentat Reial Decret 1147/2011 són
els cursos d’especialització que s’anomenen a l’article 27, amb l’objectiu de donar
resposta a perfils demandats pel sistema productiu i que poden anar associats o no a les
unitats de competència del catàleg nacional de qualificacions professionals amb una
durada d’entre 300 i 600 hores.
Així, la norma de referència sobre l’FP dual és el Reial Decret 1529/2012. La norma
desenvolupa les previsions de l’article 11.2 de l’Estatut dels Treballadors (ET) relatives al
contracte per la formació i l’aprenentatge, tal com es va configurar l’any 2011 i fou
posteriorment modificat per la Reforma Laboral de 2012 . Aquest Reial Decret va eliminar
també la limitació del nombre de contractes de formació vinculat a la dimensió de
l’empresa .
Les modificacions efectuades per la Reforma Laboral de 2012 a l’article 11 de l’Estatut
dels Treballadors pel que s’estableix el contracte de formació i aprenentatge van afectar
els següents aspectes:
• Es va augmentar el límit d’edat fins els 30 anys
• Es va incrementar la seva possible durada (fins els 3 anys) sense vincular‐la a
l’extensió de la formació.
• Es va permetre la realització de contractes successius a la mateixa empresa per
ocupacions diferents.
• Es va obrir el contracte a persones ja titulades per l’accés a una ocupació diferent
(competint a la baixa amb el contracte de pràctiques, que regulava precisament la
inserció de les persones titulades)
• Es va reduir el nombre d’hores de formació en el centre en el segon i tercer any.
Es va eliminar l’obligació de realitzar l’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) quan la
persona contractada no comptava amb aquest nivell educatiu.
El 1529/2012 defineix la Formació Professional Dual (FPD) al seu segon article, apartat 1,
com: “el conjunt de les accions i iniciatives formatives, mixtes d’ocupació i formació, que
tenen per objecte la qualificació professional dels treballadors en règim d’alternança
d’activitat laboral en una empresa amb l’activitat formativa rebuda en el marc del sistema
de formació professional per a l’ocupació o del sistema educatiu”. Als apartats 2 i 3: “té la
consideració de formació professional dual l’activitat formativa inherent als contractes de
formació i aprenentatge que regula el capítol II del títol II” i “així mateix, tenen
consideració de formació professional dual el projectes desenvolupats en l’àmbit del
sistema educatiu que regula el títol III”.
El 1529/2012 genera una realitat molt complexa doncs recull cinc modalitats de
desenvolupament, en funció del paper que assumeixin els centres formatius i les
empreses, i dues trajectòries formatives, la del sistema educatiu en la que els i les joves
poden cursar cicles formatius del sistema educatiu i la del sistema laboral en la qual la
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formació pot ser la que s’articuli amb el contracte per la formació i aprenentatge (CFA
d’ara en endavant), per a joves de 16 a 30 anys, amb una durada de entre 6 mesos i 3
anys i incentius de contractació per a les empreses que en facin ús (veure a l’Annex 1 i a
l’Annex 3).
A l’establir fins a tres vincles entre alumnat i entitat o empresa (laboral amb contracte, no
laboral quan es realitza amb beca i voluntariat), els drets laborals i de protecció dels i les
joves són diferents, com ho són els drets de la representació legal dels treballadors (RLT).
En el cas del contracte l’empresa resta obligada a informar a l’RLT de l’acord o acords
subscrits amb el centre i/o la persona treballadora, el que facilita el seguiment adreçat a
l’assoliment dels objectius formatius i el control de possibles abusos. En els programes del
Sistema Educatiu, davant la possibilitat de restar fora del dret laboral, no es regulen amb
caràcter general els drets sindicals, tot i que algunes comunitats autònomes han introduït
l’obligació de informar a l’RLT en el seu desenvolupament autonòmic.
El Reial Decret 1529/2012 es veu desenvolupat per l’Ordre ESS/2518/201357 i la
ESS/41/201558 que defineixen aspectes del CFA respecte a finançament, bonificacions i
justificació administrativa (veure a l’Annex 1 i a l’Annex 3).

5.2.2. Àmbit català
La descripció de la normativa d’àmbit català aplicable a l’FP dual diferencia la laboral de
l’educativa, atès el marc competencial descrit en l’apartat 3.2. D’igual manera,
l’il∙lustració 2 resumeix les principals normes que es descriuen a continuació.
En exercici d’aquestes competències, la Generalitat ha aprovat la Llei d’ordenació del
sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya59, que té per objecte
ordenar el sistema d’ocupació de Catalunya com a conjunt d’entitats, serveis i programes
necessaris per promoure i desenvolupar la política d’ocupació, així com per garantir un
servei públic de qualitat que asseguri la coordinació i l’optimització de tots els seus
recursos (art. 1 a). Una de les funcions que la Llei assigna al SOC és la gestió dels
programes d’FP per a l’ocupació (art. 24 d), si bé la Llei no conté cap referència expressa a
l’FP dual. Tampoc el Decret d’ordenació de l’FP per a l’ocupació a Catalunya60, anterior a
la Llei, menciona l’FP dual.
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Ordre ESS/2518/2013, de 26 de desembre, per la qual es regulen els aspectes formatius del contracte
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Gràfic 17: Marc normatiu autonòmic aplicable61 a l’FP dual. Font: Elaboració pròpia.

Així mateix, cal citar el III Pla general de formació professional de Catalunya62, elaborat pel
Consell Català de Formació Professional i aprovat per la Generalitat. Aquest Pla és
aplicable tant a l’FP per a l’ocupació com a l’FP inicial, per la qual cosa al gràfic 17 se situa
entre aquests dos àmbits.
Per últim, cal tenir en compte la negociació col∙lectiva d’àmbit català (Consell de Relacions
Laborals, 2018). Cal destacar també les Recomanacions a la Negociació Col∙lectiva en
Matèria de Formació Professionalitzadora (Consell de Relacions Laborals, 2013), l’Acord
interprofessional de Catalunya 2015‐201763 (AIC). L’AIC conté diferents recomanacions
relatives a l'organització del temps de treball i la formació, així com la referència a la
importància de la formació professional contínua i el seu reconeixement, la promoció i els
itineraris professionals, etc. Tot i aquestes previsions genèriques, destaca el títol VIII de
l’Acord, que sota la rúbrica de polítiques de formació i ocupació conté el compromís dels
agents socials signants d’aprovar un “acord social per a la formació professional a
Catalunya” en totes les seves dimensions, inclosa la “formació dual i les diferents
modalitats de pràctiques i aprenentatge a Catalunya”, a més de la formació contínua i
ocupacional, les qualificacions, etc.
Es concreta que aquest acord, que tindrà naturalesa bipartida, anirà dirigit als convenis
col∙lectius d’àmbit sectorial i d’empresa i tindrà “efecte paraigües i caurà en cascada
61

Notes: L’AIC es signarà al juliol de 2018 per al període 2018‐2020 (Annex 4). La Llei 13/2015 està
situada gràficament per sota de la 10/2015 però, en aquest cas no es deu a cap jerarquia doncs
ambdues tenen el mateix rang de Llei.
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sobre la negociació col∙lectiva”. Així mateix, cal destacar que l’objecte d’aquest acord serà
consensuar i definir els aspectes i els conceptes més rellevants implicats en la formació
professional, en totes les seves dimensions.
Respecte a l’àmbit educatiu cal citar en primer lloc el Decret 240/2005 (art. 8)64 que va
permetre implementar les primeres experiències pilot de formació en alternança65 i la
Resolució ENS/1204/201266 que regula les experiències d’FP dual. En desenvolupament de
les previsions sobre l’FP de la Llei d’Educació de Catalunya67 (LEC) de 2009, el Govern va
aprovar el Decret 284/2011 d’ordenació general de l’FP inicial68.
El Decret 284/2011 regula la formació en alternança com una de les mesures
flexibilitzadores per millorar la formació al llarg de la vida, possibilitar l’adaptació a les
situacions personals i professionals de l’alumnat i millorar l’oferta i la qualitat de
l’educació (art. 41). Entre les mesures per flexibilitzar l’oferta de formació professional
destaca la que defineix l’article 52 per impartir unitats formatives o mòduls professionals
a l’entorn laboral (FEL), es va fer referència a l’anterior apartat respecte a La Llei 2/2011,
de 4 de març, d’Economia Sostenible (article 75) i es tractarà amb detall a proper apartat
3.3 de implantació.
La Resolució ENS/1204/2012 defineix que les experiències d’alternança en el sistema
educatiu poden articular‐se en dues modalitats: d’una banda, en alternança simple,
combina el temps de formació en el centre educatiu i el temps d’activitat dels alumnes en
l’empresa, sense que comporti el reconeixement acadèmic del temps d’activitat a
l’empresa. I de l’altra, l’alternança amb formació dual, que combina el temps de formació
en el centre educatiu i el temps d’activitat dels alumnes en l’empresa i comporta el
reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits pels alumnes en la seva activitat que
realitzen en condició de: persona treballadora assalariada, becària de formació o amb
voluntariat.
Des d’una visió integrada educativa i laboral, el III Pla general d’FP a Catalunya 2013‐2016
considera que és un repte incrementar l’atractiu de l’FP, en consonància amb els objectius
i les directrius dels organismes internacionals. En el marc de l’Estratègia Europa 2020, el
Pla situa l’FP dual com una via efectiva per millorar la relació entre l’FP i la inserció
laboral. Així mateix, l’FP dual és mencionada en dos eixos estratègics del Pla. En concret,
integra l’objectiu C del primer eix estratègic, que se centra en la planificació i l’adaptació
de l’oferta formativa integrada a les necessitats del mercat de treball i de les persones.
Aquest objectiu preveu una sèrie de mesures i actuacions per fomentar l’FP dual que
64
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apunten a la necessitat de prioritzar els sectors i empreses on implementar‐la, així com a
la necessitat de definir el perfil i millorar la capacitat de les persones formadores,
expertes i tutores. En aquesta línia, el segon eix estratègic, dedicat als centres integrats
d’FP, recomana l‘organització d’estades formatives en empreses per a les persones
formadores d’aquests centres i, de manera paral∙lela, formació als centres per a les
persones que assumeixen la tutoria d’empresa que participin en l’FP dual.
La Llei 10/2015 (citada amb anterioritat) és actualment el marc normatiu a Catalunya de
major rang en matèria de formació i qualificació professionals tant de l’àmbit educatiu
com laboral. El preàmbul de la Llei fa un repàs a les normes ja exposades69 i afegeix el
següent comentari sobre aquestes:
“En les darreres dècades, l’FP ha estat administrada i desplegada d’acord amb el criteri
de perfil de segmentació dels seus destinataris. En aquest sentit, s’ha distingit entre
formació inicial, formació de les persones en situació de desocupació i formació de
persones ocupades, cosa que ha comportat una consolidació històrica de marcs de
referència conceptualment i administrativament diferenciats, amb dinàmiques i
procediments propis de cada àmbit.”
El preàmbul recull les crítiques que rep aquesta situació en especial la UE, que recomana
tractar la formació al llarg de la vida, amb independència de la seva modalitat, com una
formació permanent, interrelacionada i connectada al llarg de tots els processos
d’aprenentatge.
Tenint en compte aquesta crítica i partint del concepte integral de formació professional,
la regulació de l’FP dual de la Llei 10/2015 manté aquest tractament unitari de l’FP, tal
com s’aprecia en el capítol III del títol IV, dedicat als serveis del Sistema de Formació i
Qualificació Professionals. Així, l’art. 31 enuncia les finalitats de l’FP i les dues
manifestacions d’aquesta (l’FP del sistema educatiu i l’FP per a l’ocupació). En l’ordenació
d’ambdues formacions té una importància especial la suficiència i la qualitat dels llocs on
es fan les pràctiques (art. 34 j), amb menció expressa a la formació en alternança i la
formació dual.
Cal tenir en compte que la Llei 10/2015 distingeix la formació en alternança de la formació
dual. La formació en alternança es refereix a les experiències que sota la Resolució
ENS/1204/2012 es consideren “alternança simple”, mentre que la formació dual es
refereix a les experiències de “formació en alternança dual”. La Llei dedica un article
específic a cadascuna d’aquestes modalitats (arts. 35 i 36 respectivament) i defineix els
programes d’FP en alternança com aquells que combinen l’activitat formativa impartida
íntegrament al centre amb pràctiques addicionals a les pràctiques obligatòries, no
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necessàriament avaluables, al centre de treball (art. 35.2). En canvi, defineix l’FP dual com
la modalitat d’FP conduent a l’obtenció dels títols i dels CCPP que combina l’activitat
formativa impartida al centre de formació amb els aprenentatges adquirits al centre de
treball, avaluables i reconeguts (art. 36.1).
La Llei 10/2015 encomana a l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de
Catalunya (l’Agència d’FQPC és l’òrgan de direcció i coordinació dels serveis bàsics del
Sistema de Formació i Qualificació Professionals) la funció de vetllar per tal que l’FP dual
es dugui a terme seguint els següents criteris (art. 36.2):
 Criteris de flexibilització per facilitar la col∙laboració entre els centres de formació i
les empreses i adaptar‐se a les necessitats de qualificació professional.
 Existència d’un pla d’activitat consensuat prèviament entre el centre de formació i
l’empresa.
 Existència d’un conveni de col∙laboració entre el centre de formació i l’empresa que
contingui els compromisos de formació i de treball efectiu, així com els mecanismes
de coordinació entre els tutors d’empresa i el personal docent del centre.
 La vinculació entre l’aprenent/a i l’empresa.
 La supervisió de la persona que fa la tutoria d’empresa, qui també ha d’exercir les
funcions d’acollida, instrucció, supervisió, coordinació amb el centre formatiu i
participar en l’avaluació de manera conjunta amb el personal del centre.
 El seguiment general del desenvolupament dels programes des dels consells de
formació i empresa, òrgans de participació, col∙laboració i suport dels sectors
productius que la Llei preveu tant en els centres d’FP integrada com en els centres
d’FP que ho determinin (art. 26.1).
 La informació a la representació legal de les persones treballadores sobre els
contractes realitzats, el contingut de l’activitat formativa i el lloc de treball que s’ha
de desenvolupar.
La Llei reconeix a l’Agència d’FQPC altres funcions com l’obligació d’establir estàndards de
qualitat i mecanismes d’informació, difusió, detecció de necessitats, planificació,
seguiment i avaluació per tal d’adequar l’oferta d’FP dual a les necessitats de formació i
qualificació de les persones i del teixit empresarial (art. 36.3). Remet al reglament la
concreció de les condicions i els criteris per desenvolupar l’FP dual (art. 36.1), així com
altres aspectes més específics, com ara el perfil de la persona tutora d’empresa i el de les
persones tutores dels centres de formació (art. 36.2 e).
La regulació diferenciada de l’FP dual respecte de la formació en alternança que fa la Llei
10/2015 reforça la seva principal diferència: el reconeixement acadèmic de la formació
realitzada a l’empresa. La definició de formació en alternança de l’art. 35.2 també
emfatitza aquesta diferència, en establir que aquests programes combinen l’activitat
formativa impartida íntegrament al centre amb pràctiques al centre de treball addicionals
a les obligatòries (i no sempre avaluables). En canvi, la definició de l’FP dual afirma que els
aprenentatges adquirits al centre de treball són avaluables i reconeguts (art. 36.1).
Els elements recollits respecte a l’FP dual a la Llei 10/2015 resten recollits a l’Annex 2.
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5.3. Implantació de l’FP dual a Catalunya
Després de 6 anys de l’inici de les primeres experiències de formació professional dual a
nivell estatal i 13 més tard de l’inici dels programes d’alternança a Catalunya, es disposa
de dades disperses que no donen cobertura ni tant sols a una visió quantitativa en termes
de nombre de participants per tipologia de programa, àmbit laboral o formatiu, nivells de
qualificació i famílies professionals, etc. I evidentment la visió qualitativa és literalment
mínima quan ni tant sols s’han elaborat uns indicadors de seguiment i d’assoliment
d’objectius de forma transparent i amb el consens dels actors i agents socials implicats
com reiteradament han exposat les recomanacions internacionals.
A mode d’exemple, l’article 34.2 del Reial Decret 1529/2012 esmentat anteriorment diu
que els dos Ministeris implicats en col∙laboració amb les CCAA han d’establir els
“mecanismes de recollida i tractament de la informació obtinguda un cop desenvolupats i
implantats els projectes” per al seguiment i avaluació establerts en els articles 16, 24, 25 i
34 del mateix Reial decret. En el cas de que s’hagi realitzat no s’ha fet públic i fins al
moment no s’han exposat i utilitzat per a un necessari procés d’avaluació i de millora
continua.
Actualment a Catalunya disposem de les següents experiències susceptibles d’anar més
enllà de les pràctiques obligatòries (necessàries per a l’obtenció dels títols i CCPP) i que
pertanyen als marcs conceptuals relatius a l’aprenentatge, l’FP dual i l’alternança (que
tractarem a l’apartat 5.4):
 L’alternança: segons el marc normatiu en vigor a Catalunya poden referir‐se a
l’alternança simple de l’àmbit educatiu (Resolució ENS/1209/2012) i al que defineix
l’àmbit estatal educatiu o al de treball respecte a combinar treball i formació (tinguin
relació l’activitat educativa/formativa i laboral, i contracte laboral o no).
 L’FP dual: tenim l’alternança en FP dual definida a l’àmbit educatiu per la Resolució
ENS/1209/2012 i la que defineix el RD 1529/2012 de l’àmbit educatiu (amb
contracte, beca o voluntariat) o laboral.
 Formació en Entorn Laboral (FEL): prevista a la Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia
Sostenible (article 75) i normativament recollida al Decret 284/2011 (article 52) per
impartir unitats formatives o mòduls professionals a l’entorn laboral. Implementada
per 30 centres públics al curs 2016‐201770 i per 26 centres públics el curs 2017‐
201871. Es desconeix, entre d’altres, els criteris d’execució, els resultats i l’abast en
nombre d’alumnat.
Seguint el mateix ordre d’experiències podem situar quantitativament alguns valors
segons les publicacions oficials i deixant de banda, entre d’altres, les notícies dels mitjans
de comunicació o les xifres donades en jornades de difusió:
 Les experiències d’alternança que es van iniciar al 2005 i que el 2012 es van definir
com alternança simple vam comptar amb un 4,2% de l’alumnat sumant l’alternança
simple i en formació dual a la promoció 2014‐2016 del sistema educatiu. Segons
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l’estudi d’FP dual del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC, 2018)
l’evolutiu de les tres promocions entre 2012 i 2016 és de 89, 254 i 156 alumnes
respecte el total d’alternança simple i en FP dual. Es desconeixen les dades
d’alternança de l’àmbit laboral.
 Les experiències d’FP dual es poden diferenciar segons l’RD 1529/2012 en:
 FP inicial: a l’estat espanyol72 el curs 2015‐2016 l’alumnat en FP dual representa el
3,1% respecte al total de 765.460 alumnes; Segons Nota de Premsa del MECD73 el
curs 2016‐2017 va haver 24.000 matriculats en FP dual, el que representa 5
vegades més respecte al curs 2012‐2013; a Catalunya el curs 2015‐2016 va haver
4579 alumnes segons la mateixa estadística del MECD encapçalant l’estadística
nacional; Segons l’informe anual d’inici de curs 2017‐201874 del Departament
d’Ensenyament de 116.949 places d’FP inicial 10.007 ho van fer en FP dual (el que
representa el 8,5%).
 FP per l’ocupació: des de l’aprovació del RD 1529/2012 (del 2013 al 2017) al
conjunt de l’estat espanyol s’han signat 621.674 contractes de formació i
aprenentatge (CCOO, 2018). L’any 2016 a Catalunya75 (Consell de Relacions
Laborals, 2016) van representar el 6% de l’estat amb un total de 2.784 respecte
als 11.117 signats el 2015 (una caiguda del 75% respecte l’any anterior76). En el
període 2013‐2017 l’estimació63 del cost d’aquests contractes en el conjunt de
l’estat és de 1.893 milions d’euros.
 Formació en Entorn laboral: només disponible les dades esmentades.
El Govern central ha previst assolir els 100.000 alumnes la propera legislatura i el català
ha afirmat77 que per l’any 2025 vol que un terç de l’alumnat segueixi la FPD (ambdues
projeccions són referides a l’àmbit educatiu).
A nivell qualitatiu pel Sistema Educatiu podem situar alguns elements també de
publicacions oficials (MECD i informe CTESC) i respecte a l’FP dual (si no hi ha diferenciació
es tracta de dades per Catalunya):
 Còmput de participants: a Catalunya es comptabilitzen tot i que restin a primer curs i
no facin pròpiament FP dual (l’FP dual es realitza pròpiament a segon curs com
veurem més endavant en l’organització dels programes)
 Participació per nivells educatius: en l’estadística del MECD del curs 2015‐2016 i pel
conjunt de l’estat el 67,1% pertany a CFGS, el 31,6% a CFGM i el 1,3% a FPB; A
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Catalunya l’informe del CTESC avoca el 62,36% de CFGS i el 37,64% de CFGM al curs
2014‐2015.
Participació per famílies professionals: A l’estat les famílies més freqüents són
Administració i Gestió (10,9%), Hosteleria i Turisme (9,8%) i serveis Socioculturals i a
al Comunitat (9,6%); A Catalunya, per la promoció 2014‐2016, Comerç i Màrqueting
(14,1%), Administració i gestió (13,7%), informàtica i comunicacions (11,9%) i del
sector industrial, electricitat i electrònica (8,9%) i instal∙lació i manteniment (8,9%); A
Catalunya el sector serveis representa el 58,6% i l’industrial el 38,4%.
Èxit dels programes: tres de cada quatre alumne matriculats a l’FP dual fan l’estada
formativa a l’empresa
Dimensió de les empreses: el 54% de les empreses que col∙laboren son mitjanes
(entre 11 i 250 treballadors).
Selecció de participants: els criteris els determina el centre formatiu (24,1%),
empresa (19,9%) i conjunts (42,1%); els més habituals són l’expedient acadèmic,
haver cursat PRL, entrevista amb personal de l’empresa, actitud, motivació,
interessos, habilitats, lloc de residència i currículum.
Contractació: al curs 2016‐2017 la beca formativa representava el 81% dels cassos i el
contracte el 19%; la remuneració mitjana amb beca és de 326,4 euros i amb
contracte de 549,2 euros mensuals (veure al gràfic 18).
Inserció laboral: la inserció laboral dels titulats/des és més elevada que en l’FP inicial
sense FP dual, el 70,0% en vers al 51,1%
Edat i gènere: al curs 2014‐2015 els graduats/des en FP dual eren un 73,8% homes i
un 26,2% dones (la proporció dels estudis d’FP inicial era de 57,2% i 42,8% d’homes i
dones respectivament); per franges d’edat tenim el 15,2%, 54,4%, 17,4% i 12,9% per
les franges de 16‐19, 20‐24, 25‐29 i majors de 30 respectivament; l’FP dual va
concentrar més persones graduades amb més de 25 anys que l’FP inicial sense dual,
el 30,3% i el 26,3% respectivament.

Evolució del salari (contracte) i la
gratificació (beca) a l'FP dual del
Sistema Educatiu
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Gràfic 18: Evolutiu contracte i beca formativa i dels seus respectius salaris i gratificacions. Font: CTESC
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En la valoració qualitativa de l’FP dual del Sistema Laboral, vinculada als CFA, ens
fonamentarem en les dades de (Observatori del Treball i Model Productiu, 2016) per
Catalunya, i per la resta de l’estat en l’estudi de CCOO (CCOO, 2018) (si no hi ha
diferenciació es tracta de dades pel conjunt de l’estat espanyol):
 Conversió a indefinits: el 3% pels anys 2013 i 2014, el 5% el 2015, el 6% el 2016 i el
27% el 2017 (que coincideix amb la reducció d’estímuls econòmics i la gran davallada
d’aquest tipologia de contracte).
 Edat i gènere: al 2017 representava un 51% d’homes i un 49% de dones; les franges
d’edat el 2017 són 12%, 30%, 38% i 12% per 16‐19, 20‐24, 25‐29 i més de 30 anys (en
les excepcions previstes); val a dir que el 2007 el 71% dels contractes eren per la
franja d’entre 16‐19 anys.
 Participació per nivells educatius: de 2014 a 2017 en el moment de la contractació, el
62% han finalitzat l’ESO o el Batxillerat, el 30% ha assolit un nivell màxim d’estudis
primaris, el 4% FPB o CFGM i un 4% també per a CFGS.
 Dimensió de les empreses: PIMES de fins a 25 treballadors i autònoms sense
assalariats realitzen un 81% dels contractes.
 Participació per sectors d’activitat: El sector serveis aglutina el 2017 el 92% de
contractes; si desglossem per CNAE tenim que el comerç al detall i serveis de menjars
i begudes (35%), Administració Pública (22%) i Educació (10%).
 Contractació per ocupació: el 37% de contractes es realitzen el grup 9 d’ocupacions
elementals com peons, treballadors de la neteja, dependents de comerços no
qualificats, etc. El 28% concretament per dependents de comerços i cambrers de bar.

Contractes per la Formació i Aprenentatge 2014‐2018
per modalitat formativa
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Gràfic 19: Evolució dels Contracte per la Formació i l’Aprenentatge (CFA) entre 2014 i 2018 per
modalitat formativa a Catalunya. Font: Elaboració pròpia en base a dades de l’Observatori del Treball i
Model Productiu.
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 Com es pot veure al gràfic 19 els anys 2014 i 2015 només el 20% de la formació
adreçada als CFA anava associada a l’obtenció d’una qualificació professional (títol o
certificat de professionalitat) o formació acreditable. L’any 2016 l’opció menys
“qualificadora” va desaparèixer (amb un descens del 80% d’utilització d’aquesta
modalitat contractual) i aproximadament el 55% de la formació associada als CFA va
passar a ser títols o CCPP i el 45% formació acreditable.
A Catalunya els aspectes organitzatius i curriculars de l’FP dual del Sistema Educatiu es
detallen en el document anual de Gestió i Organització dels Centres78 que fa referència a
Formació Professional en alternança (dual i simple) sense cap consens amb els actors i
agents socials implicats (en la qual també es modifiquen anualment aspectes essencials
de la beca formativa com la durada, pròrrogues, hores totals, hores màximes
diàries/setmanals, ...).
A mode resum els projectes que es desenvolupen a Catalunya tenen una durada de dos
cursos acadèmics en els quals l’alternança s’inicia el segon any, sense vinculació laboral
obligatòria, resta per regular la formació de tutors d’empresa (ara són 4 hores presencials
d’un total de 12 per a utilitzar l’aplicació telemàtica de seguiment).
En l’aspecte curricular el mínim d’hores de formació establertes en el títol amb
participació de l’empresa és del 33% com marca el RD1529/2012, amb la particularitat
que cada hora curricular es converteix en dues d’estada a l’empresa (en un cicle formatiu
de 2.000 hores són un mínim de 660 hores que a l’empresa esdevindran 1.320 hores
d’estada). Actualment són els tutors del centre educatiu/formatiu els que sense una
dedicació horària estipulada cerquen i informen a les empreses d’aquesta opció. Els
centres tampoc disposen de figures de coordinació per aquests projectes.

5.4. Marc Conceptual i definició
A la normativa anomenada al punt 5.2 Marc Legal i Competencial, tant estatal com
catalana i de l’àmbit educatiu o laboral podem trobar els tres termes que descriuen i
delimiten l’activitat d’alumnat i aprenents/es al centre formatiu i al centre de treball.
Aquestes modalitats tenen una clara diferenciació entre la seva consideració de laborals o
no laborals (CCOO de Catalunya, 2018b) Segons les definicions recollides podem descriure
i diferenciar aquests termes tal com:
 Pràctiques: continguts curriculars i obligatoris per obtenir un títol o certificat de
professionalitat que l’alumnat realitza mitjançant l’activitat pràctica, de durada curta
o mitjana (menys d’un any) i que no tenen caràcter laboral ni retribució.
 Alternança: pràctiques addicionals a les obligatòries o activitat al centre de treball,
que poden tenir caràcter remunerat i laboral, no necessàriament avaluables, ni amb
78

Documents per a l’organització i gestió dels centres. Formació professional en alternança (dual i simple).
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reconeixement acadèmic, que poden no estar relacionades amb la formació al centre
educatiu/formatiu i que tenen major durada que les pràctiques.
 FP dual: aprenentatges avaluables i reconeguts realitzats en alternança d’activitat
laboral i formativa entre el centre de formació i el centre de treball, conduents a
l’obtenció de títols i dels CCPP amb remuneració i vinculació laboral que contenen
treball efectiu.
És aclaridor també veure la diferenciació conceptual que va realitzar la Comissió Europea
(veure de taula 15) fonamentant‐se en la diversitat d’experiències dels seus països
membres. Sota aquest marc s’han enunciat les successives recomanacions vistes a
l’apartat 5.1 Propostes i iniciatives en el marc europeu, partint del fet que l’FP dual és una
modalitat d’aprenentatge amb trets reconeixibles i de prestigi consolidada als països
centreeuropeus com Alemanya i Àustria. L’aprenentatge s’utilitza com a terme més ampli
per a no anomenar models concrets.

1. Abast
2. Objectiu
3. Nivell de
qualificació

4. Contingut

5. Aprenentatge
al lloc de treball
6. Durada

Pràctiques
Complementar un programa educatiu o un CV
individual
Experiència pràctica documentada
Hi ha pràctiques formant part dels programes de
tots els nivells de Marc Europeu de
Qualificacions (European Qualifications
Framework), habitualment en formes de
preformació professional, en educació superior i
després de la graduació (de vegades obligatòria)
Orientades al treball / carrera professional,
assoliment de coneixements, competències i
destreses d’una ocupació o professió
Generalment completen la part formativa o com
un afegit opcional
Variable: curta o mitjana, generalment menys
d’un any
Sovint a través d’un conveni entre l’empresa i
l’escola, de vegades amb l’estatut de voluntari o
sense un estatus clarament definit
Remuneració variable, sovint sense
compensació. Remuneració no regulada

Aprenentatge
Perfil de formació o “qualificació
professional”
“Qualificació” o Perfil professional (QP)
Generalment nivell 3‐5 del Marc Europeu
de Qualificacions (EQF: European
Qualifications Framework)

Assoliment del conjunt de coneixements,
competències i destreses d’una ocupació
Igual d’important que la part formativa

Determinada: de mitjana a llarga,
generalment fins a quatre anys
7. Tipus de
Estatus de persona treballadora. Sovint
vinculació
com a persona aprenent, treballadora i
contractada.
8. Compensació
Segons negociació col∙lectiva o establert
per llei. Prestació per “aprenentatge” que
té en compte els costs nets i els beneficis
per a la persona treballadora i l’empresa
9. Governança
Sense regulació o amb una regulació molt parcial Fortament regulat, sovint sobre la base de
la negociació tripartida
10. Actors
Persones, empreses, estats, institucions
Sovint els agents socials, proveïdors de
implicats
educatives
formació
Taula 15: Diferencies entre pràctiques i aprenentatge. Font: Comissió Europea 2012.
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6. Oportunitats i febleses
Les situacions exposades al capítol 2 visualitzen reptes, alguns dels quals es pretenien
resoldre amb recomanacions com l’Estrategia Europea 202079 (i concretament en la seva
vessant educativa/formativa80) però que segueixen constituint xacres preocupants. En els
darrers anys l’impuls de les mesures i moltes recomanacions han oblidat elements
fonamentals com: el diàleg social, els recursos necessaris i suficients, l’avaluació de les
polítiques i les garanties d’equitat.
Davant d’una accelerada transformació del mercat de treball i amb preocupants xifres
d’atur juvenil, pobresa i desigualtat, els organismes internacionals, estats i regions han
iniciat treballs, fonamentats en el diàleg social i la concertació, per fer consens i diagnosi i
impulsar mesures efectives que garanteixin drets fonamentals com l’educació, la formació
al llarg de la vida i el treball de qualitat.
A Catalunya, amb el desplegament estratègic de les lleis 10/2015 i 13/2015 aturat des de
fa 3 anys urgeix impulsar la formació i la qualificació de les persones com a element
protector contra l’atur, les transicions laborals i la exclusió així com per evolucionar cap a
un mercat de treball de valor afegit que afavoreixi l’ocupació de qualitat.
En aquest capítol detallarem, a la primera part, els avenços recents en concertació entre
els agents socials tant a nivell europeu com a Catalunya. Avenços que s’han materialitzat
en recomanacions, pactes, acords i informes de diagnosi. A la segona part s’exposarà una
taula de Fortaleses i Debilitats fonamentat en l’informe d’FP dual del CTESC (CTESC, 2017)
i en elements que s’han anat identificant en aquest consens recent.

6.1. Consens recent envers la formació i l’aprenentatge
En el Marc europeu La Confederació Europea de Sindicats (CES) ha encapçalat, des de fa
anys, iniciatives rellevants que s’han enunciat a l’apartat 3.1 de Propostes i iniciatives en
el marc europeu i concretament en la seva recent resolució “Prioritats de la UE en
Educació i Formació post 2020 – Cap al dret europeu de formació per a tots” (CES, 2018)
emfatitza elements rellevants adreçats a les polítiques d’aprenentatge per millorar la
transició escola‐treball.
Amb 3.7 milions de joves de menys de 25 anys en situació d’atur, taxes molt elevades de
joves en AEP (i que el 60% d’aquests estan en situació d’atur o inactivitat) i que
l’ocupabilitat dels graduats és un problema sever en els països més afectats per la crisi, cal
prendre mesures urgents.
79
80

Comissió Europea. Estratègia 2020.
Comissió Europea. Estratègia 2020, polítiques educatives.
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Com a resultat de dos projectes de la CES (2012‐2014 i 2014‐2016) "Un Marc de Qualitat
Europeu per l'Aprenentatge" (CES, 2016) es va desenvolupar i integrar a una "Declaració
conjunta dels interlocutors socials europeus ‐ Cap a una visió compartida de
l’aprenentatge81". Els 20 estàndards de qualitat proposats per la CES van establir una
definició de qualitat i un bon aprenentatge a Europa amb un salari just i bones condicions
de treball. Es va integrar a la "opinió Tripartida sobre la qualitat i els aprenentatges
efectius i l'aprenentatge basat en el treball82" aprovats pels representants dels governs,
empresaris i sindicats. La Comissió de la UE va traduir aquesta demanda de la CES a una
recomanació del Consell sobre marc europeu per a la qualitat i l'aprenentatge efectiu (ja
anomenada anteriorment83).
Les futures polítiques de la UE haurien d'encoratjar els governs a assegurar una inversió
pública sostenible en educació permanent d'alta qualitat a tots els nivells, començant per
una educació d'alta qualitat i inclusiva. L'educació i la formació professional han de
conduir a un treball de qualitat i una participació activa en la societat. En particular, les
inversions urgents haurien d'orientar‐se a reduir l'abandonament escolar primerenc,
recolzar els NOEF (persones que no estan en educació, ocupació o formació) per
reintegrar‐se a l'educació i l'ocupació, i la inclusió de les persones migrants i refugiades a
l'educació i al mercat laboral. Per tenir èxit, és crucial assegurar que la professió docent
sigui atractiva i que el professorat i els educadors i educadores rebin un desenvolupament
professional continu.

6.1.1. Consens en l’àmbit Europeu
La declaració conjunta dels interlocutors socials “Cap a una visió compartida de
l’aprenentatge” integra les propostes de la CES “Un marc europeu de qualitat per
l’aprenentatge professional” davant el repte d’incrementar els llocs de treball destinats a
l’aprenentatge sense sacrificar‐ne la qualitat.
Fins i tot els models d’aprenentatge dual de reconegut prestigi com l’Alemany o l’Austríac
tenen dificultats d’equilibri entre oferta i demanda, de biaix de gènere, de taxes de
finalització, de finalització primerenca, de retenció (pas a la vida laboral), ... I posa de
relleu que el cas d’España és pràcticament l’únic país que té xifres negatives com
s’observa que només un 2% dels contractes de formació i aprenentatge es converteixen
en indefinits o que no disposa d’un sistema d’informació, orientació i acompanyament
professional.

81

Web de la CES. Cap a una visió conjunta de l’aprenentatge. Declaració conjunta dels agents socials
europeus.
82
Comissió Europea. Opinió tripartida sobre la qualitat i l’efectivitat de l’aprenentatge i la formació
fonamentada en el treball.
83
Consell de la UE. Recomanació relativa al Marc Europeu per una formació d’aprenents de Qualitat i
Eficaç.
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Es reafirma que és més necessari que mai consolidar l’aprenentatge i fer‐ho amb qualitat,
fonamentat en les 20 normes i criteris de qualitat que els sindicats europeus han
consensuat i que es resumeixen a la següent taula:
Norma o criteri

Qüestió a resoldre

1

Definició

2

Marc Reglamentari

3

Cooperació social i
governança

4

Igualtat d’oportunitats

5

Repartiment de costos

6

Resposta a la
necessitat del mercat
de treball
Contractes Formals

Existeix una definició clara a nivell nacional i europeu del que és
l’aprenentatge professional?
S’ha establert un marc per reglamentar la formació d’aprenents?
S’especifiquen el drets i deures d’aprenents/es, empresaris i
centres de formació?
Participen els agents socials (sindicats i patronals) en:
 Disseny de polítiques sobre formació d’aprenents/es
 Desenvolupament i seguiment de les polítiques
 L’acreditació d’empreses formadores
Ofereix el sistema d’aprenentatge oportunitats per a totes i
tots? S’inclouen mesures per als grups infrarepresentats o
desafavorits?
El sistema de formació d’aprenents/es compta amb el
finançament compartit entre empresaris i poders públics?
Els programes d’aprenentatge s’han desenvolupat tenint en
compte les necessitats futures d’ocupació i les prioritats
nacionals i sectorials?
S’ha subscrit un contracte de treball i un conveni amb el pla
d’aprenentatge?
S’inclouen mesures per al desenvolupament de les
competències clau i de les qualificacions transversals?

7
8

9

Desenvolupament
personal i oportunitats
professionals pels
aprenents
Remuneració i
protecció social

10 Un entorn de treball
11

segur
Orientació i
assessorament

12 Processos de garantia
de qualitat

13 Una base

d’ensenyament sòlida

14 Equilibri entre la
15

formació en el centre
formatiu i l’empresa
Professors, formadors i
tutors

16 Aprenentatge

fonamentat en la
competència/durada

La remuneració es realitza en base al conveni col∙lectiu i al salari
mínim? Reben els i les aprenents/es alguna altre ajuda
financera? Resten els aprenents/es coberts per les normes de
protecció social?
Hi ha cobertura i acompliment de les normes de seguretat i salut
en els llocs d’aprenentatge?
Hi ha un servei d’orientació i assessorament que ofereixin
professionals qualificats/des. S’elaboren estadístiques sobre les
taxes de finalització dels programes d’aprenentatge?
S’ha establert un sistema per controlar la qualitat de la formació
d’aprenents? Hi ha controls a les institucions per garantir la
qualitat? Els agents socials participen en l’avaluació del sistema
d’aprenentatge?
Hi ha requisits educatius específics per a l’admissió? Si les
persones joves no aconsegueixen accedir a l’aprenentatge hi ha
d’altres mesures per accedir al mercat de treball?
Esta establerta la proporció de temps de formació al centre
formatiu i a l’empresa. És superior el temps que passa
l’aprenent/a a l’empresa?
Les persones que imparteixen formació o tutories tenen que
tenir una qualificació formal? Està establerta la formació per a
les tutories? Resta garantida la formació permanent per a totes
les figures que hi participen?
La durada de l’aprenentatge es correspon amb la formació
exigida per a realitzar una activitat professional? S’elaboren
estadístiques de inserció laboral?
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17 Certificació i

reconeixement

18 Progressió

19 Reconeixement de
20

l’aprenentatge formal i
informal
Mobilitat a nivell
nacional i europeu

Els agents socials participen en l’avaluació i certificació dels
coneixements? I en les qualificacions i competències exigides per
exercir una professió reconeguda?
Atorga el sistema d’aprenentatge qualificacions oficialment
reconegudes en els marcs nacionals de qualificació? Les
qualificacions atorgades permeten avançar cap a nivells
superiors?
Reconeix el sistema d’aprenentatge els coneixements, les
qualificacions i les competències adquirides mitjançant
l’aprenentatge no formal i informal.
Ofereix el sistema d’aprenentatge possibilitats als aprenents en
matèria de mobilitat a nivell nacional com europeu?

Taula 16: 20 normes i criteris per un Marc de Qualitat per l’Aprenentatge Professional. Font: CES i elaboració pròpia.

6.1.2. Recomanacions a
professionalitzadora

la

NC

en

matèria

de

formació

Els Membres de la Comissió de Convenis Col∙lectius del Consell de Relacions Laborals de
Catalunya, conformats per l’Administració en matèria de treball i els agents socials més
representatius (CCOO, UGT, Foment i PIMEC) van elaborar al 2013 les “Recomanacions a la
negociació col∙lectiva en matèria de formació professionalitzadora” (Consell de Relacions
Laborals, 2013). Aquestes recomanacions volen donar pautes per fomentar la formació
professionalitzadora en la negociació col∙lectiva i ajudar a les parts negociadores en la seva
regulació autònoma d’aquesta matèria en els acords col∙lectius i en el seu posicionament
davant del sistema de formació i la qualificació professional.
Les recomanacions referents a les pràctiques, alternança, aprenentatge i l’FP dual son les
següents (per ordre d’aparició a la publicació):
Aspecte

Recomanació

1

Contracte de formació
i aprenentatge

2

Comissions de
qualificació i formació

La normativa laboral vigent estableix que diverses matèries
vinculades i complementàries a la regulació general dels
contractes de formació i aprenentatge, així com el contracte de
pràctiques, requereixen concretar‐se a la negociació col∙lectiva.
De cara a donar sentit al paper rellevant que aquesta té, tant des
de la perspectiva de les empreses com de les persones
treballadores, és una oportunitat que cal posar en valor a l’hora
de reflectir en els convenis col∙lectius com i de quina forma es
concreta el paper de les empreses.
Es considera convenient i necessari la creació Comissions de
qualificació i formació professional en l’àmbit de l’empresa que
s’han de dotar dotin d’un Reglament de funcionament intern, en
el qual es prevegin els mecanismes de participació, les funcions
específiques i els àmbits o temes d’intervenció. Les funcions a
desenvolupar seran les que siguin consensuades entre les parts i
que, entre d’altres, podrien ser: la prospecció de necessitats
formatives a l’empresa; la priorització del pla de formació anual i
la seva difusió entre la plantilla; la motivació per a la participació
en les accions formatives; la incidència de la formació
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3

FP dual

4

Pràctiques no laborals i
compromisos de
contractació

5

Pràctiques no laborals i
compromisos de
contractació

6

Regulació del perfil
dels tutors d’empresa
de pràctiques.
Seguiment de les
pràctiques formatives

7

8

Contracte de formació
i aprenentatge

dual/alternança i les pràctiques formatives al si de l’empresa, i el
seguiment dels acords i la seva avaluació, així com les propostes
de millora.
Un exemple del impuls que s’està donant en els darreres temps
a la funció formadora de l’empresa és la formació dual del
sistema educatiu o els programes mixtos de formació i treball en
l’àmbit de les polítiques actives d’ocupació.
El Reial decret 1534/2011, que regula les pràctiques no laborals
en empreses o grups empresarials que formalitzen convenis amb
els serveis públics d’ocupació, dirigides a persones joves que, per
manca d’experiència laboral i necessitats d’aprofundiment de la
seva formació, tenen problemes d’ocupabilitat, estableix també
que en el marc de la negociació col∙lectiva es podran establir
criteris per a la realització de compromisos de contractació quan
finalitzin les pràctiques corresponents.
Es recomana que els convenis col∙lectius articulin la possibilitat
que les empreses que incorporin persones joves per fer‐hi
pràctiques formatives no laborals puguin preveure la
contractació posterior d’aquestes persones.
Es sol∙licita a l’Administració la regulació normativa del perfil
dels tutors d’empresa de pràctiques, a fi que puguin
desenvolupar amb eficàcia les seves funcions.
Per facilitar la certificació de les pràctiques formatives que es fan
a les empreses, es sol∙licita a l’Administració que elabori uns
formularis que permetin reflectir, de forma senzilla i ràpida, les
activitats realitzades i les capacitats assolides per les persones
que han fet les pràctiques. Es recomana que les empreses
incloguin aquests formularis, degudament emplenats, a la
certificació de les pràctiques.
Es recomana també que els contractes per a la formació i
l’aprenentatge incloguin els itineraris que se seguiran a
l’empresa per adquirir les competències dels CCPP o dels títols
d’FP.

Taula 17: Recomanacions a la negociació col∙lectiva en materia de formació professionalitzadora referents a
practiques, aprenentatge, FP dual i alternança. Font: Consell de Relacions Laborals, 2013.

6.1.3. Informe CTESC
El Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya va elaborar l’informe “La Formació
Professional Dual en el Sistema Educatiu Català” (CTESC, 2017) que podem dividir en dos
blocs, d’una banda la presentació de les dades disponibles d’implantació de les primeres
experiències impulsades per l’administració educativa i de l’altre 71 consideracions i
recomanacions de consens de les organitzacions sindicals i empresarials més
representatives a Catalunya (CCOO, UGT, Foment, PIMEC i FEPIME) així com les entitats o
organitzacions de l’economia social.

1

Aspecte

Recomanació

Definició, model i
objectius

Es proposa la definició del CEDEFOP en la qual l’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”. Així mateix, concretar el
model d’FP dual on es defineixin els objectius, tant qualitatius
com quantitatius, coordinat per les administracions educativa,
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2

Governança i
finançament

3

Prospecció, seguiment
i avaluació

4

Petita i gran empresa

5

Informació, orientació
i acompanyament

de treball i d’empresa i amb el consens dels agents socials. El
model hauria de ser únic en quan a la seva estructura o
configuració i alhora dinàmic per adaptar‐se a les diferents
realitats del teixit productiu.
Apostar fermament per desenvolupar84 un model de qualitat
d’FP dual amb visió integrada, ja que facilita la transició del món
educatiu al món laboral, amb les inversions que es requereixin.
Incorporar els agents socials més representatius en la
governança85 i el desenvolupament del model d’FP dual.
Establir un pressupost propi per a la implantació específica de
l’FP dual. Establir una partida específica del pressupost dedicada
a fomentar la innovació dins d’aquesta modalitat, com pot ser el
finançament de programes pilot o el foment de bones
pràctiques.
Implantar un sistema permanent de prospecció de les
necessitats actuals i futures de professionals per sectors i
territoris, així com les competències associades a aquestes, en el
curt, mitjà i llarg termini, tal com preveu la Llei 10/2015.
Aportar informació sistematitzada de l’FP dual, en un format de
dades obertes, per tal de disposar d’un conjunt d’indicadors que
permetin fer un seguiment dels objectius que cal assolir.
Valorar la possibilitat de fer, de manera general, una avaluació
formal dels aprenentatges adquirits un cop acabada l’estada a
l’empresa, una responsabilitat que hauria de ser compartida
entre l’empresa i el centre formatiu. A banda de mesurar
l’assoliment general dels objectius, permetria avaluar les
competències transversals i les competències específiques de
l’alumnat consolidades durant l’estada formativa.
Promoure elements facilitadors i noves iniciatives organitzatives
que introdueixin flexibilitat al model per promoure la
participació de les empreses i especialment de les PIMES.
Proporcionar suport jurídic en la negociació i assessorament
laboral a les empreses, especialment pel que fa a la contractació
laboral.
El sistema integrat d’informació, orientació i acompanyament ha
de constituir un suport estructural per garantir l’èxit educatiu,
formatiu, d’inserció al mercat de treball i de desenvolupament
personal i social de les persones per fer front a les transicions
formatives i laborals al llarg de la vida, cada cop més freqüents.
Impulsar mecanismes, recursos, figures i mesures
d’acompanyament a les persones dins del sistema integrat
d’informació i orientació per tal de garantir l’atenció
individualitzada continuada i l’assoliment dels potencials
itineraris iniciats. En el cas de l’FP dual, l’acompanyament
donaria continuïtat als processos d’orientació iniciats a l’etapa
obligatòria i contribuiria a la reducció de les taxes
d’abandonament escolar prematur.
Informar de manera exhaustiva l’alumnat sobre les principals
característiques de l’FP dual, especialment pel que fa a la
selecció de l’alumnat, les activitats que cal fer al centre de
treball, els horaris lectius i de treball, les condicions laborals, la
retribució i l’avaluació.

84

Mitjançant el desplegament coordinat de les lleis 10/2015 i 13/2015.
La comissió rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals i el Consell de Formació i Qualificacions
Professionals de Catalunya haurien de ser els organismes que permetin reunir al voltant d’una taula les diferents
parts interessades (stakeholders) en el procés de participació de la presa de decisions.
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55

6

Equitat

7

Vinculació laboral

8

Qualificació,
competències i durada

9

Relació centres i
empreses

10 Tutories

11 Concertació,

Negociació col∙lectiva i
RLT

12 Prevenció de riscos
laborals

Desenvolupar un model obert i inclusiu d’FP dual que elimini
qualsevol tipus de barrera per continuar amb l’itinerari formatiu
de l’estudiant, bé sigui cap a altres modalitats de formació
professional o cap a estudis universitaris. “limita les oportunitats
ala que ja tenien més possibilitats de transició al mercat de
treball i excloure els que per motius socioeconòmics
Que la coordinació entre el centre i l’empresa vetlli per una
distribució adequada de les càrregues de treball de l’alumnat al
llarg de tot el procés formatiu: classes, pràctiques, reunions,
deures, treballs i exàmens.
Afavorir la relació laboral de l’alumnat treballador en l’FP dual
de manera que s’estableixi el contracte laboral com a element
comú a tot l’alumnat, en contraposició a la beca.
Fomentar cicles formatius en FP dual de durada de 3 o 4 anys,
que contemplin la possibilitat de dobles titulacions, títols
d’especialització o combinació de CCPP i títols.
Valorar la possibilitat de fer, de manera general, una avaluació
formal dels aprenentatges adquirits un cop acabada l’estada a
l’empresa, una responsabilitat que hauria de ser compartida
entre l’empresa i el centre formatiu. A banda de mesurar
l’assoliment general dels objectius, permetria avaluar les
competències transversals i les competències específiques de
l’alumnat consolidades durant l’estada formativa.
Definir de manera consensuada entre l’Administració i els agents
socials els criteris d’homologació de les empreses que participin
en experiències d’FP dual.
Que la coordinació entre el centre i l’empresa vetlli per una
distribució adequada de les càrregues de treball de l’alumnat al
llarg de tot el procés formatiu: classes, pràctiques, reunions,
deures, treballs i exàmens.
Que les tutories de centre i d’empresa vetllin per evitar tasques
de poc valor per a l’aprenentatge.
Definir i establir, per reglament i amb el consens dels agents
socials, els requisits i recursos necessaris per portar a terme les
tasques adscrites a la tutoria d’empresa.
Impulsar un acord social marc per a l’FP dual a Catalunya de
concertació bipartida entre organitzacions empresarials i
sindicals, en l’àmbit general de la negociació col∙lectiva de
Catalunya i que es traslladi a la negociació col∙lectiva sectorial i
d’empresa. Definir el model de concertació d’FP dual territorial i
sectorial, garantint la coordinació dels consells territorials i
sectorials. Consensuar en la negociació col∙lectiva sectorials els
plans de formació i la forma més eficient de distribució de les
activitats que s’han de realitzar durant el període
d’aprenentatge. Fomentar la incorporació de persones
aprenents a les empreses mitjançant compromisos i clàusules en
la negociació col∙lectiva.
L’estada formativa a l’empresa és un dels elements distintius de
l’FP dual. Aquest procés requereix la màxima informació i
transparència, que ha d’anar destinada a tot el personal de
l’empresa i, en concret, a la representació legal dels treballadors
i treballadores.
Actualitzar la normativa que regula el treball dels menors d’edat,
com ara el Decret de 26 de juliol de 1957 pel qual es regulen els
treballs prohibits a la dona i als menors d’edat (encara vigent en
matèria de menors d’edat).

Taula 18: Resum de recomanacions i consideracions de l’informe del CTESC sobre FP dual. Font: (CTESC, 2017)
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6.1.4. Informe CRL sobre pràctiques i aprenentatge
L’Informe sobre “Models i iniciatives d’aprenentatge i pràctiques en la formació
professional a Catalunya” (Consell de Relacions Laborals, 2017 i 2018) és fruït del consens
entre l’Administració i les organitzacions empresarials i sindicals més representatives amb
l’objectiu d’analitzar l’estat de la qüestió sobre models de pràctiques i aprenentatge en la
formació professional.
L’informe s’inicia amb un anàlisi dels conceptes de pràctiques i aprenentatge prenent com
a fonament la conceptualització efectuada per la Comissió Europea que s’ha exposat a la
taula 20. Després s’analitza l’estat de la qüestió sobre models i iniciatives d’aprenentatge i
practiques a Catalunya i es recullen les definicions relacionades incloent també l’FP dual.
En primer lloc s’acoten els conceptes d’aprenentatge, pràctiques i FP dual:
 Aprenentatge: suposa l’alternança de formació teòrica/pràctica a l’escola/centre
formatiu i l’empresa, així com altres tipus de lògica educativa/formativa amb efectes
professionalitzadors, com són ara els aprenentatges no formals i/o informals; preveu
una durada superior de les pràctiques; pot haver‐hi vinculació laboral i retribució, i
pot no tenir reconeixement acadèmic. Fa referència sobretot als coneixements,
competències i destreses que una persona aprèn en diferents situacions (formal,
informal o no formal) de forma teòrica (o simulada) i/o pràctica. En el context català,
ens referim a les realitats de la formació en alternança simple.
 Pràctiques: comprenen coneixements i competències curriculars/obligatòries o no;
amb estades de curt a mitjà termini als centres productius; de caràcter no laboral i
sense retribució. En línies generals, són continguts —curriculars o no— que una
persona consolida mitjançant l’activitat quotidiana a un centre de treball. D’acord
amb la regulació catalana, ens referim sobretot en les empreses a la formació
obligatòria professional inicial per obtenir un títol de formació professional (cicles
formatius de grau mitjà i superior), i les pràctiques formatives obligatòries en la
formació per a l’ocupació, condició necessària per a l’obtenció d’un certificat de
professionalitat.
 FP dual: comprèn l’alternança d’activitat laboral i formativa; té reconeixement
acadèmic; preveu un treball efectiu remunerat; és avaluable i reconeguda. En el
context català, ens referim a les realitats de la formació en alternança dual en la
formació professional inicial i en la formació per a l’ocupació.
D’una manera més gràfica, les dimensions i la jerarquia conceptual que advoca l’informe
per identificar i difondre en clau didàctica les condicions necessàries i suficients que
delimiten les qüestions objecte d’anàlisi i valoració es poden visualitzar al gràfic 20.
Cada experiència i itineraris i dinàmiques corresponents associats han de ser analitzats en
funció dels objectius i context en què es desenvolupin. Per a determinades situacions, per
exemple, el més òptim pot ser el foment de la formació professional dual, mentre que,
per a altres casos, allò més convenient són les pràctiques a les empreses o, fins i tot, les
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simulacions en els centres formatius/educatius pròpies de l’aprenentatge basat en el
treball desenvolupat en els centres productius.

FP dual
Contracte Laboral Preferentment

+
Aprenentatge
formal, informal o
no formal

+

Teòric

Pràctiques

Gràfic 20: Gràfic resum respecte aprenentatge, pràctiques i FP dual. Font: Consell de
Relacions Laborals, 2018.

A continuació és realitzen entrevistes a persones expertes i dos grups de debat, el primer
a agents institucionals i privats, i el segon a persones expertes. De les conclusions extretes
es consensuen una sèrie de recomanacions que s’estructuren en dos blocs, el primer
respecte a línies d’actuació en l’àmbit institucional (veure a la Taula 19) i el segon
respecte a innovacions organitzatives.
Concepte

Recomanació

1

Planificació

2

Integració i consens

3

Actuacions de foment i
millora

4

Atractiu de l’FP

5

Valor de titulacions i
CCPP
Tutories

L’adopció de sistemes de planificació, anàlisi, prospectiva i
avaluació, en què és d’especial interès la definició d’indicadors
de benchmarking i la detecció i difusió de casos de bones
pràctiques.
Coordinació entre les diferents administracions en matèria
educativa, formativa i laboral i dels agents socials i econòmics, i
de les administracions locals.
 Detecció i satisfacció de necessitats sectorials i territorials,
estratègiques i específiques.
 Anàlisi i impuls de xarxes de centres educatius/formatius i
empreses.
 L’impuls de l’orientació i acompanyament
 Actuacions de suport a PIMES
 Polítiques adreçades a la baixa ocupabilitat derivada de la
baixa qualificació.
 Establir criteris d’accés de persones aprenentes.
 Foment de projectes pilot en accions innovadores i selectives
 Tutoria mancomunada a l’FP dual i experimentació en la
formació compartida entre empreses.
A totes les persones que s’han de formar al llarg de la vida i no
només a la població juvenil
Adoptar iniciatives perquè les empreses equiparin el valor dels
títols de formació professional i dels CCPP.
Enfortir la figura de tutor del centre educatiu/formatiu i de
l’empresa amb major reconeixement institucional d’aquesta

6
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7

Flexibilitat curricular

figura i la definició del perfil pedagògic i pràctic.
Que el teixit empresarial pugui introduir modificacions de
manera àgil al currículum formatiu.

Taula 19: Recomanacions en l’àmbit institucional de l’informe. Font: CRL, 2017

Si bé el primer bloc de recomanacions resumit a la Taula 19 té com a fil conductor el
desplegament de la Llei 10/2015 per tal d’assolir progressivament la integració dels
subsistemes de formació professional. El segon bloc es centra en la necessitat d’establir
unitats intermèdies entre els centres formatius, les empreses del sector productiu i el
territori, amb presència i consens dels agents socials més representatius que treballin
amb les administracions competents. Les funcions d’aquesta intermediació es poden
resumir en:
 La detecció de necessitats de formació i qualificació.
 Impulsar i enfortir la relació entre empreses i centres educatius/formatius.
 La captació d’empreses col∙laboradores en els projectes d’aprenentatge.
 Difondre els objectius, serveis i recursos associats al sistema de formació i
qualificació professional.
 Posar en valor i informar de manera didàctica i personalitzada sobre la naturalesa
dels projectes institucionals d’aprenentatge i, en especial, dels contractes formatius.
 Conèixer el mapa d’agents educatius/formatius i empreses del sector i el territori.
 L’anàlisi de l’impacte professionalitzador de les iniciatives d’aprenentatge al territori i
sector.
 Impulsar i promoure la formació permanent a tutors de centres educatius/formatius i
d’empresa.
 Generació de recursos per a l’acció tutorial dels centres educatius/formatius i
d’empresa per a una bona acollida, instrucció, supervisió i coordinació, com poden
ser manuals. Aquests materials podrien ser adaptats per a la informació i
coneixement de les direccions empresarials, les persones treballadores i la seva
representació legal.
 Elaborar propostes, coordinar projectes, donar recomanacions i criteris i avaluar
resultats d’innovació docent.
 Involucrar els centres educatius/formatius en projectes d’innovació en diàleg i
participació social
 Ajudar al reconeixement de l’empresa com a organització amb un paper formatiu
cabdal i, en concret, contribuir a valorar la formació com a una inversió, i una
contribució a la millora de la qualificació del sector.
Per al desenvolupament d’aquestes línies d’actuació es considera estratègic disposar dels
recursos econòmics necessaris i suficients, millorar la definició legal dels contractes
formatius i impulsar la negociació col∙lectiva.
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6.1.5. Pacte Nacional per la Indústria
L’estiu de 2017 va tenir lloc, al Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat
de Catalunya, la ratificació del Pacte nacional per a la indústria. Aquest és un acord
programàtic entre el Govern i els agents socials i econòmics que desplega 116 actuacions
en diversos àmbits, amb una inversió pública de 1.814 milions d’euros fins a l’any 2020.
Aquest acord ha de ser un instrument per a la planificació del desenvolupament industrial
de Catalunya en el llarg termini: ha de donar estabilitat i seguretat, i ha de servir per crear
teixit industrial.
La seva elaboració és fruit del treball de 9 mesos de les organitzacions sindicals,
empresarials, partits polítics, universitats, col∙legis professionals, associacions
municipalistes i centres tecnològics, que continua, així, amb la feina desenvolupada pel
Pacte + Indústria des de l’any 2012, que va concloure amb la resolució 251/XI, de 13 de
juliol de 2016, que instava el Govern a elaborar un pacte nacional per a la indústria a
Catalunya. Per a CCOO, la combinació d’una indústria digital i sostenible ha de ser
conjugable amb una ocupació digna, de qualitat, amb drets i per a tothom. Tot i tractar‐se
d’un pla marc de polítiques industrials, CCOO hem fet aportacions al Pacte nacional per a
la indústria focalitzant com a objectius principals la competitivitat i la creació d’ocupació.
Fruit dels 9 mesos de treball i de més de 40 reunions, el pacte té 116 mesures concretes,
ubicades en 6 grups de treball, i que porten associats 1.814 milions d’euros d’inversió
pública fins a l’any 2020, amb l’objectiu de garantir‐ne l’aplicació.
L’eix de treball de formació pretén impulsar la millora de la qualificació de les persones i la
formació i l’aprenentatge al llarg de la vida per possibilitar una reindustrialització de valor
afegit que generi ocupació de qualitat i tingui efecte tractor en el conjunt de l’economia i
el benestar.
Es tracta doncs d’un acord d’orientació sectorial fonamentat en el diàleg social que
aborda aspectes d’orientació professional i de vocacions industrials amb la necessària
perspectiva de gènere, d’acreditació de competències professionals, de formació contínua
convenientment actualitzada i de col∙laboracions entre centres d’FP, universitats i
empreses. Respecte a l’FP dual es pot destacar:
Actuació

Descripció

Unitat Competent

Impulsar una
formació professional
en alternança i dual

Afavorir una relació més estreta entre
centres de formació i empreses, per
millorar les competències pràctiques
de l’alumnat de Formació Professional.
Facilitar la seva inserció professional o
la seva requalificació i adequar la seva
formació a les necessitats de les
persones i empreses per afavorir el
valor afegit i l’ocupació de qualitat

DGFPIERE‐ENS
Adequació dels títols
acadèmics del SEC a les
necessitats de les empreses.
SOC‐TSF
Disseny d’un díptic
informatiu de difusió FPO
dual i alternança.
Suport a l’FP dual o en
alternança en l’àmbit
laboral.
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Estendre la formació professional en
alternança i dual, amb la participació
d’empreses industrials, amb diàleg
social i estàndards de qualitat, tenint
en compte les necessitats de
qualificació i el valor afegit generat a
les empreses, així com la millora de la
qualificació i l’ocupació de qualitat de
les persones, tot atenent els processos
de transició escola‐treball.
Respecte a la formació professional
dual, establir mecanismes de suport i
ajuda a les empreses, incloent
elements organitzatius i facilitadors
per promoure la participació de micro‐
i petites empreses industrials en la
formació professional dual.

DGFPIERE‐ENS
Dimensions de l’FPI dual
industrial.

SOC‐TSF
Crear grups d’actualització
permanent del catàleg.

DGFPIERE‐ENS
Actualització del canal
Empreses–FP dual amb
informació específica per a
la petita empresa.
Habilitació de la gestió i
seguiment de l’acord
formatiu des de l’empresa a
través de dispositiu mòbil
per facilitar‐ne la gestió.

Taula 20: Actuacions referents a l’FP dual al Pacte Nacional per la Indústria.

6.1.6. AIC
A l’hora de finalitzar aquest informe s’ha acabat de negociar l’Acord Interprofessional
de Catalunya 2018‐2020, amb signatura del preacord el 9 de juliol i ratificació per part de les
organitzacions. El text en aquesta versió es pot trobar a l’Annex 4.

6.2. Fortaleses i debilitats
En base als punts forts i febles del capítol 4 de l’informe del CTESC (CTESC, 2017) i d’altres
elements que s’han anat detectant al capítol 4 de context i 5 de l’FP dual a Catalunya s’ha
elaborat la Taula 20.

FORTALESES

Administració
educativa,
laboral i
d’empresa

Agents
Socials

Bagatge d’experiències d’alternança, FP dual,
Formació en l’entorn laboral, pràctiques
obligatòries i contracte de formació i
aprenentatge per fer avaluació i definir model
amb consens amb els agents socials.

Importants consensos en els darrers anys:
Consell de Relacions Laborals, CTESC i AIC.
Poden ajudar a vehicular i potenciar la
participació de les PIMES

DEBILITATS
Absència d’un organisme específic en matèria d’FP
dual
Manca de coordinació entre l’administració
educativa, laboral i d’empresa
Difusió i informació de les experiències d’FP dual
Manca de recursos humans i materials
Manca de formació pedagògica per a les persones
que fan la tutoria a l’empresa.
Nou disseny de consens del qBID
Manca de sistematització de la informació recollida
en les memòries de cada projecte d’FP dual
Manca de model integrat amb la seva participació
Manca consens i participació en el seguiment i
avaluació
Manca de reconeixement formal del seu rol
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Sistema
d’FQPC

Experiències integrades d’FP CAT
Lleis 10/2015 i 13/2015 per desplegar de forma
coordinada amb consens i recursos suficients

Manca d’avaluació i transparència
Manca de instruments fonamentals com prospecció
de necessitats formatives, orientació, model
d’acreditació de competències permanent i únic, ...
Manca de governança i model integrat
Dificultats per trobar empreses/entitats participants
Manca de recursos humans i materials
Gestió de grups heterogenis
Garantir un aprenentatge homogeni
No tots els processos de selecció incorporen les
empreses activament
Manca de centres integrats

Centres
Formatius

Possibilitat d’enfortir i ampliar col∙laboracions
d’innovació i transferència tecnològica
Adaptació al teixit productiu de l’entorn

Tutoria de
centre

Aprenentatge continu a partir del contacte amb
l’empresa.

Absència de dotacions de temps per fer tasques de
tutoria
Manca de reconeixement a les tutories

Tutoria
d’empresa

Persones motivades i implicades

Manca definir perfil tècnic i pedagògic
Insuficient formació pedagògica
Dificultats per compaginar la seva tasca a l’empresa
i la tasca formativa

Empreses i
entitats

Implicació més elevada quan la iniciativa
d’implementar un cicle és d’empresa/entitat
Possibilitat d’adaptacions curriculars
Incorporar joves amb noves capacitat
Oportunitat de relleu generacional

Desconeixement de que és l’FP dual
Participació condicionada per la mida de l’empresa
Manca regulació per facilitar participació i
cooperació de les PIMES

Transferència i complementarietat del
coneixement entre generacions
Recuperació de les figures de mestre i aprenent

La manca de transparència pot conduir a la
desconfiança

Aprenents/es

Incorporació al mercat de treball amb itinerari
professional i d’ofici definit
Possibilitat de tenir un salari i desenvolupar els
projectes personals
Motivació per joves en risc d’Abandonament
Escolar Prematur

Risc d’especialització excessiva
Dificultat de compliment d’algunes previsions
normatives quan l’aprenent és menor d’edat
Elevat grau de desconeixement de que és l’FP dual
Menys continuïtat educativa/formativa
Acompliment d’expectatives formatives, laborals i
econòmiques
Manca d’equitat, orientació, acompanyament i
polítiques de gènere
Valor de la Formació Professional i atractiu

Administració
Local

Participació en la prospecció de necessitats
Difusió de les experiències
Màxima proximitat a la realitat
Suport als centres formatius i empreses

Manca de reconeixement formal del seu rol

Fonament estratègic per les especificitats
sectorials i per fer de paraigües del model a les
PIMES

Molt poca incidència i definició de característiques
sectorials als convenis col∙lectius.
No hi ha informació, participació i seguiment de la
representació legal dels treballadors i treballadores.

Treballadors i
treballadores

Negociació
Col∙lectiva

Taula 21: Fortaleses i debilitats de les experiències actuals d’FP dual.
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7. Proposta
La implantació de l’FP dual ve justificada per les preocupants taxes d’atur juvenil,
d’abandonament escolar prematur, de baixa qualificació en nivells intermedis i d’un suposat
desajustament entre la formació del jovent i les necessitats del mercat de treball. Aquestes
greus problemàtiques mostren disfuncions pel que fa a l’impuls i a la coordinació de les
polítiques educatives, formatives i actives d’ocupació així com a la manca de consistència i
qualitat del mercat de treball.
Des de la visió empresarial i dels governs de dretes, la solució exigeix augmentar el rol i el
reconeixement formador de les empreses i el lideratge de les organitzacions empresarials i
d’altres agents exògens, excloent la participació i el seguiment de les organitzacions sindicals i
de la representació legal dels treballadors i treballadores. Cal una rigorosa revisió tant dels
programes experimentals d’FP en alternança (duts a terme des del curs 2008‐2009) com de les
experiències desenvolupades des de l’aprovació del RD 1529/2012 per avaluar si han anat
adreçades a les problemàtiques existents.
Els ecosistemes educatiu, formatiu i empresarial es necessiten per créixer i millorar, però
ara mateix, tot i disposar de la generació de joves més formada i qualificada de la història
recent, les oportunitats d’ocupació generades no responen a les seves expectatives ni
necessitats vitals. Això ens diu que les polítiques educatives i formatives no poden restar
condicionades en exclusiva per un teixit productiu que no ha evolucionat suficientment envers
el valor afegit, la qualitat de l’ocupació i la conservació i la generació de coneixement.
Les primeres evidències mostren que l’FP dual implantada actualment tant en el sistema
educatiu com en l’àmbit laboral no va adreçada a millorar la transició escola‐treball ni als joves
en risc d’abandonament escolar prematur ni tampoc a una inserció laboral qualitativa. Ara
mateix, de fet, corre el risc que esdevingui una altra estratègia de precarietat derivada de les
recents reformes laborals, sota una perspectiva de reducció de costos salarials i, per tant, de
devaluació del coneixement.
Ja en la societat del coneixement i enmig d’una revolució tecnològica, cal desenvolupar les
polítiques de manera estratègica i per un canvi de model productiu, amb objectius
preestablerts i avaluables, i amb el diàleg social i la negociació col∙lectiva com a fonament i
metodologia. Cal, doncs, avançar de manera urgent en la millora dels nivells d’inversió i
d’estabilitat de polítiques integrades des del punt de vista dels departaments (o ministeris)
competents, a fi que facin efectiu el dret a la formació al llarg de la vida per tal d’impulsar el
coneixement com a clau d’un model productiu generador d’ocupació de qualitat que millori les
expectatives socials i econòmiques de manera sostinguda i sostenible.
És per tot això que CCOO de Catalunya creu necessari fer una proposta de model d’FP dual
de qualitat que es fonamenti en l’acord entre les administracions implicades i els agents socials
més representatius i que tingui l’encaix en la realitat normativa actual en matèria educativa i
laboral, però que, al mateix temps, gaudeixi del consens necessari per modificar‐la, si fos
necessari. Tot això, amb l’objectiu de dotar l’FP dual de la necessària adaptació als canvis a
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curt termini que requereixen els sectors productius i les persones, que pot tenir, com a inici, el
plantejament següent:
“Un model integrat amb governança tripartida per a la gran, mitjana i petita empresa,
articulat estratègicament en la prospecció i la diagnosi de necessitats, la informació,
l’orientació i l’acompanyament, la negociació col∙lectiva i el seguiment de la representació
legal dels treballadors i treballadores, adreçat a millorar la transició escola‐treball i la inserció
laboral de qualitat del jovent, per reduir, així, l’abandonament escolar prematur i les taxes
d’atur juvenil a fi de possibilitar un aprenentatge d’alta qualitat amb les empreses.”
A continuació es plantegen 12 ítems clau per a la definició d’un model d’FP dual a Catalunya
amb la seva justificació, la seva proposta, el seu marc normatiu relacionat, que es fonamenten
en realitzades per la Confederació Europea de Sindicats l’any 2016.86

7.1.

Conceptualització i marc normatiu integrat

Amb el desplegament de la Llei 30/2015, reguladora del sistema de formació
professional per a l’ocupació, d’àmbit estatal; la Llei 10/2015, de formació i qualificació
professionals de Catalunya; la Llei 13/2015, d’ordenació del sistema d’ocupació i del
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, així com de les previsions d’FP dual de la Llei
orgànica 2/2006, d’educació, totes comentades en l’apartat 3.2, sobre el marc legal i
competencial, s’evidencia la diversitat de normativa i, al mateix temps, la necessitat de
concretar un marc normatiu integrat, específic per a l’FP dual. Aquest marc hauria de
substituir l’actual Reial decret 1529/2015 i recuperar, alhora, els elements del contracte
de formació i aprenentatge devaluats per les successives reformes laborals, preveient,
també, el tipus de contracte més idoni per a les pimes.
Així, la Llei 10/2015, en l’article 2, de definicions, recull que l’aprenentatge és l’activitat
pràctica que els aprenents fan a empreses o a altres centres de treball, quan cursen
formació professional inicial o per a l’ocupació en modalitat d’alternança o amb formació
dual. Pot tenir caràcter formatiu i productiu alhora. Així mateix, en l’article 36, la llei
esmentada defineix l’FP dual com la modalitat de formació professional que condueix a
l’obtenció dels títols i dels certificats de professionalitat, i que combina l’activitat
formativa impartida al centre de formació amb els aprenentatges adquirits al centre de
treball, avaluables i reconeguts, d’acord amb la corresponent autorització o acreditació i
normativa reguladora.
A Catalunya tenim, per tant, un marc normatiu integrat, pendent de desplegament,
que defineix l’FP dual com una modalitat d’aprenentatge. El model d’FP dual ha de ser
únic i flexible per adaptar‐se a les realitats del teixit productiu. S’han de definir uns
objectius diferenciats i complementaris d’altres modalitats de pràctiques, alternança o
aprenentatge.
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Marco europeo de calidad para el aprendizaje profesional. Propuesta de los sindicatos europeos.
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Així, els trets característics de l’FP dual han de ser els següents:
 Ha d’estar adreçada a joves87 aprenents i aprenentes de fins a 25 anys amb
vinculació laboral.
 Ha de permetre establir passarel∙les eficients i de qualitat contrastada entre
l’educació, la formació i el treball.
 Ha de combinar aprenentatges al centre de formació i al centre de treball
avaluables i reconeguts.
 Ha de tenir forts estàndards de qualitat, estar fonamentada en el diàleg social i
la negociació col∙lectiva, conduir a una qualificació oficial i prioritzar la inserció
laboral a l’empresa a llarg termini.

7.2.

Governança tripartida i diàleg social

La UE ha reiterat en els darrers anys que les polítiques educatives i formatives han de
fonamentar‐se en el diàleg social entre Administració (laboral, educativa i d’empresa),
sindicats i patronals, i basar‐se en amplis consensos per garantir‐ne l’èxit, la qualitat, la
robustesa i la durabilitat. La formació i la qualificació de les persones són elements de
gran transcendència per a la competitivitat i la supervivència de les empreses així com per
a l’ocupabilitat i la promoció professional de les persones treballadores. En això rau la
reconeguda legitimitat en el Govern de les polítiques d’FP de les organitzacions sindicals i
empresarials més representatives. De manera afegida, cal tenir en compte que les
persones i les empreses fem aportació de la quota de formació professional, factor que
també ens legitima per ser en la governança del sistema i tot el que comporta.
La Llei 10/2015 estableix, en l’article 9, que la Comissió Rectora és l’òrgan de
planificació estratègica i d’avaluació de les polítiques del sistema de formació i qualificació
professionals, i que entre les seves funcions ha d’establir els criteris generals del
desenvolupament de la formació en alternança i dual. Els acords de la Comissió Rectora
del sistema de formació i qualificació professionals s’adopten per majoria, d’acord amb la
ponderació següent: el 60% per a la representació de la Generalitat, el 20% per a la
representació empresarial i el 20% per a la representació sindical. Caldrà ajustar aquests
percentatges per configurar una representació realment paritària que cerqui el consens
en les decisions, establint la representació en terços i prenent els acords amb el vot
favorable de l’Administració. Aquest model de governança s’haurà d’aplicar als diferents
nivells de desplegament territorial i sectorial previst en la llei.
En aquest marc, cal fer palès que és indispensable l’articulació del disseny del model
d’FP dual entre les diferents administracions implicades, ja que el sistema dual té la doble
vessant del sistema educatiu i laboral. El diàleg social ha de tenir la doble vessant d’àmbit
territorial català i espanyol, i sectorial en l’àmbit dels convenis col∙lectius.
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Poden desenvolupar‐se altres programes o models adreçats a persones majors de 25 anys, per
exemple, en situació d’atur de llarga o molt llarga durada que necessitin requalificar‐se per augmentar la
seva ocupabilitat, però aleshores no ens referirem a l’FP dual.
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7.3.

Igualtat d’oportunitats

Una FP dual de qualitat pot establir ponts eficaços i bidireccionals entre l’escola i el
món laboral, i constitueix un eina útil per a la inclusió social. Tot i això, no totes les
persones joves es beneficien d’aquesta formació de la mateixa manera. Les oportunitats
que tenen d’accedir als sistemes d’aprenentatge professional són limitades. Així mateix, hi
ha grups socials que tenen possibilitats restringides o més complexes de completar un
aprenentatge com l’FP dual.
És indispensable que la implantació abasti sectors i ocupacions múltiples, nous sectors
en expansió i innovadors amb elevades possibilitats d’ocupació tenint en compte la
prospecció quant a futures qualificacions necessàries. Cal transparència en els processos
d’accés, orientació i acompanyament, beques i ajuts per fomentar l’equitat i la igualtat
d’oportunitats i suport a empreses que ofereixin formació a aprenents i aprenentes en
situació de major precarietat o vulnerabilitat.
L’Acord de Govern GOV/143/201588 va establir un calendari de desplegament de la Llei
10/2015 en els tres anys posteriors a la seva aprovació. En el punt 4.3 establia la regulació
de beques i ajuts del sistema integrat, element fonamental per garantir el dret a
l’educació i a la formació de les persones, i el principi d’igualtat d’oportunitats i d’equitat
enunciat en l’article 6 de l’esmentada llei. Cal, per tant, donar cobertura a necessitats de
l’alumnat com la conciliació, els horaris i les despeses de transport i manutenció.
La igualtat d’oportunitats en el futur model d’FP dual requereix, també, disposar
d’indicadors suficients que ara no hi són, i del mapa de títols i certificats de
professionalitat, per especialitats, sexe, edat i comarques, que ens permeti incidir en el
biaix de gènere i corregir‐lo, així com afavorir l’accés al sistema de les persones en risc
d’exclusió i altres col∙lectius que es puguin prioritzar, amb un conjunt de mesures
dissenyades amb visió holística.

7.4.

Finançament suficient i equitatiu

L’FP dual ha de disposar d’un finançament estable i suficient, i amb transparència en el
seu ús, adreçat a sostenir totes les accions i les mesures consensuades en la governança
del sistema que garanteixin el seu desenvolupament. S’ha d’evitar una FP dual sense
recursos i fonamentada en el voluntarisme o que depengui únicament del nivell
d’implicació de les persones que hi intervenen.
Proposem que es tinguin en compte, pel que fa al finançament i com a instruments
clau del sistema, els centres integrats, els centres d’FP inicial, els centres d’innovació i
formació per a l’ocupació (CIFO) i els centres de referència nacional.
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ACORD GOV/143/2015, d’1 de setembre, pel qual s’aprova el calendari de desplegament de la Llei
10/2015, de 19 de juny, de formació i qualificació professionals de Catalunya.
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El finançament del sistema d’FP dual s’ha de garantir fonamentalment des de
l’Administració. Els fons han de provenir, inicialment, de les administracions públiques, les
empreses i les persones que participin en els processos d’FP dual:
‐ Administració pública: pressupostos generals de l’Estat, de la Generalitat de
Catalunya i de l’Administració local per al manteniment de les estructures públiques
(per exemple: governança del sistema, observatoris, centres d’FP, consells
territorials, consells sectorials i d’altres que es determinin) i partides específiques
del Fons Social Europeu.
‐ Empresa: els recursos destinats principalment a tasques de gestió, tutoria
d’empresa i formació addicional.
‐ Joves participants: mitjançant el treball efectiu en proporció creixent89 al llarg del
programa, prioritzant sempre la visió formativa i qualificadora per a l’assoliment del
pla d’activitats acordat.

7.5.

Participació de pimes i gran empresa

La Llei 10/2015 preveu, en l’article 37, promoure la col∙laboració, respecte a l’FP en
alternança i dual, de l’Administració local, les organitzacions sindicals i empresarials més
representatives de Catalunya i les cambres oficials de comerç a l’hora de difondre i
dinamitzar les modalitats entre centres de treball, centres de formació i persones;
detectar, des del punt de vista sectorial i territorial, oportunitats i necessitats; facilitar
l’acolliment de les persones en aprenentatge; assegurar la idoneïtat de les empreses
participants; assegurar la formació dels tutors i tutores d’empresa, i assegurar el
seguiment de les accions formatives als centres de treball. A més, es preveu la possibilitat
de constituir comissions específiques, d’àmbit sectorial o territorial, de treball coordinat i
conjunt de totes les parts.
Pel que fa a les grans empreses, el model d’FP dual actual del sistema educatiu a
Catalunya dona bons resultats, tot i l’escàs volum d’empreses que hi participen. L’any
2012, quan es va posar en marxa, el 62% de joves que hi van participar ho van fer
mitjançant contracte laboral. Per contra, en el curs 2016‐2017 el 81% van ser mitjançant
beca.
A Catalunya, més del 99% de les empreses són pimes (representen més del 99,8% del
total d’empreses, el 70% de l’ocupació i el 65% del PIB del nostre país) i, tot i que,
actualment, un percentatge important de les que ja han assumit les primeres iniciatives
d’FP dual del sistema educatiu ho són, les dificultats de gestió i desenvolupament són
manifestament importants.
El potencial desenvolupament de l’FP dual entre grans, mitjanes i petites empreses
divergeix de manera important. Mentre les primeres poden disposar de departaments de
formació propis, les pimes experimenten més dificultats a l’hora de tenir‐ne, atesa la seva
89

Definit sectorialment amb proporcions i condicions que poden ser diferenciades.
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dimensió reduïda. Com s’han de resoldre les dificultats de gestió? Com es pot disposar
d’una tutoria amb la dedicació adequada? Com és possible informar‐se i manifestar o
capitalitzar oportunitats d’aprenentatge? Com es pot treballar estretament amb els
centres de formació de referència sectorial o territorial? Aquestes són algunes de les
preguntes que actualment tenen difícil solució.
Proposem dotar el model d’FP dual d’estructures de suport a les pimes i de marcs
reguladors que permetin i facilitin la cooperació, els itineraris compartits d’aprenentatge i
les tutories d’empresa mancomunades.

7.6.

Per un mercat de treball de qualitat

De manera general i, específicament, per a la gent jove, hi ha un dèficit d’ocupació en
termes quantitatius i, especialment, qualitatius. És imprescindible planificar l’oferta
formativa a partir d’una prospecció de necessitats futures a curt, a mitjà i a llarg termini,
tant de demanda de perfils professionals (i de perfils emergents) com de les polítiques
d’impuls de l’ocupació i de millora del model productiu a escala sectorial, territorial o
nacional.
Una de les funcions de la Comissió Rectora del sistema de formació i qualificació
professionals, establert per la Llei 10/2015, és “determinar els objectius prioritaris del
sistema de formació i qualificació professionals a partir de l’informe de prospecció de
necessitats de formació i qualificació”.90 Cal, doncs, que el model d’FP dual doni resposta
a objectius preestablerts i avaluables a partir de la prospecció de necessitats de
qualificació i d’ocupació de qualitat. En aquest sentit, proposem que es faci el disseny
d’un model de prospecció de necessitats formatives i perfils professionals que tingui en
compte els instruments existents i n’informi el sistema de formació i qualificació
professionals i el sistema d’ocupació.

7.7.

Vinculació laboral, remuneració i protecció social

Als països centreeuropeus l’FP dual gaudeix d’un reconegut prestigi, ja que, a partir del
diàleg social i la corresponsabilitat, s’aconsegueixen elevades taxes d’inserció laboral i de
qualificació professional dels joves participants. Els models d’aprenentatge no estan
exempts de dificultats i per aquesta raó és fonamental la màxima transparència i
legitimitat del model, que només es pot assolir amb la participació tripartida
d’Administració, empresaris i representants legals dels treballadors i treballadores en
totes les seves fases, des de la governança fins al centre de treball, passant per la
negociació col∙lectiva.
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Correspon a l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya elaborar l’informe de
prospecció de necessitats de formació i qualificació professionals, que té caràcter pluriennal (article 32 de la Llei
10/2015).
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El vincle laboral i la remuneració són elements fonamentals de qualsevol activitat que
contingui treball efectiu,91 que tingui com a finalitat la inserció laboral i que pretengui
deixar molt clars els drets i deures de les parts amb corresponsabilitat. Un programa amb
objectius qualitatius de caràcter laboral i d’ocupació no pot cercar subterfugis per tal
d’utilitzar beques i evitar, així, la supervisió sindical, prioritzant els baixos costos salarials,
la manca de protecció social (atur, Fogasa…) o la diferència d’oportunitats (contracte,
beca i voluntariat), i debilitant, així, la contribució i la sostenibilitat del sistema de
seguretat social i de benestar. La contractació i la remuneració s’han de donar al llarg de
tot el programa, amb un mínim garantit, per exemple de l’SMI o segons el conveni
col∙lectiu.

7.8.

Necessitats de les persones i de les empreses

Un itinerari d’FP dual s’inicia per la coincidència de dos necessitats o interessos: d’una
banda, la d’una persona jove, informada i orientada, i, de l’altra, la d’una empresa que
disposa d’una vacant d’aprenentatge. El contacte i l’encaix el facilita el centre educatiu o
formatiu de referència. Un cop valorada la idoneïtat de l’empresa (tenir un pla de
prevenció de riscos laborals —per a aprenents menors d’edat, si escau—, disposar de
tutors o tutores d’empresa formats, disposar de llocs d’aprenentatge adients al perfil
professional, no estar en procés d’ERO o haver‐ne realitzat, limitació del nombre
d’aprenents segons els llocs de treball de l’empresa, etc.), partint d’un conveni de
col∙laboració marc, se signa el conveni de formació entre el centre educatiu o formatiu i
l’empresa, i el contracte laboral entre l’empresa i la persona per iniciar l’activitat
d’aprenentatge.

7.9.

Orientació i acompanyament

L’orientació acadèmica i professional és l’acció de donar a conèixer a la persona jove
les diferents opcions i possibilitats d’itineraris formatius i d’ocupació en funció dels
interessos de la persona, de les seves aptituds i capacitats, i de les necessitats del mercat
de treball. És, doncs, un procés que va més enllà de la simple informació, del suport
telemàtic o del matching entre oferta i demanda d’ocupació.
Tant l’orientació com un procés més continuat d’acompanyament són imprescindibles
des d’una perspectiva integrada educativa i laboral. Cal disposar, doncs, d’un sistema
integrat d’informació, orientació i acompanyament iniciat en etapes primerenques de
l’educació que aprofiti totes les aptituds i potencialitats de les persones, que contribueixi
a reduir el biaix de gènere en determinats sectors productius, que garanteixi l’èxit
91 L’article 36 de la Llei 10/2015, a l’apartat 2.c, diu que l’FP dual s’ha de desenvolupar d’acord
amb: “Un conveni de col·laboració entre la representació del titular del centre de formació i el de
l’empresa o entitat, en què s’han d’establir els compromisos de formació i de treball efectiu i s’han
d’expressar els mecanismes de coordinació entre els tutors d’empresa i el personal docent del
centre.”
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educatiu i formatiu, i que no redueixi l’accés als itineraris acadèmics o
professionalitzadors simplement per l’expedient acadèmic (risc de devaluació de l’FP i de
segregació per classe social).
Proposem el disseny d’un sistema d’informació, orientació i acompanyament que
inclogui totes les seves dimensions —les necessitats de les empreses, dels sectors
productius i del jovent—, mesures de dotació de recursos als professionals de l’orientació
i un pla de formació per acompanyar el procés de canvi i d’adaptació al nou sistema.

7.10. Aprenentatge fonamentat en competències i qualificacions
professionals
El disseny curricular es definirà en l’àmbit de la negociació col∙lectiva en concordança
amb la planificació establerta en els òrgans de governança del sistema de formació i
qualificació professionals, prenent com a base les qualificacions i els mòduls professionals
del catàleg de qualificacions professionals. Els programes d’FP dual tindran una durada
mitjana de tres anys i contindran un mínim de dues qualificacions professionals
completes,92 formació modular addicional d’especialització, formació en competències
clau i transversals, i l’addicional establerta per l’empresa (equilibri entre competències
sectorials, d’empresa, clau i transversals). Per a l’accés serà obligatori disposar del graduat
en ESO (en cas de no haver‐lo assolit, caldrà prioritzar la seva obtenció). Els joves
necessiten una sèrie de competències clau (per a la realització personal, la integració
social, l’ocupació i la ciutadania activa) i transversals amb la finalitat d’afrontar els
desafiaments de la vida quotidiana tant en la societat com en el mercat de treball. En
finalitzar el programa d’FP dual es realitzarà una avaluació per tal de garantir un nivell
d’homogeneïtat dels aprenentatges.
L’alternança formativa, que començarà un cop efectuada amb èxit la formació bàsica
en prevenció de riscos laborals,93 s’iniciarà amb una estada major al centre educatiu o
formatiu per anar invertint‐se94 en una estada major a l’empresa, amb la possibilitat de
compactar‐la en períodes setmanals. L’activitat setmanal educativa o formativa i laboral
no superarà les 40 hores. Els programes d’FP dual permetran, si escau, el reconeixement
de l’experiència laboral prèvia i de la formació no formal i informal. La qualificació
professional obtinguda tindrà validesa nacional i facilitarà el reconeixement a l’ECVET.95

7.11. Professorat, persones expertes formadores i tutores
Les persones que intervenen com a referents de l’aprenentatge tant al centre formatiu
com al centre de treball, exercint coordinacions, docència, formació i tutories, tenen un
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També es podran planificar amb títols i certificats de professionalitat.
Annex IV del Reial decret 39/1997, de 17 de gener.
94
Pot ser, per exemple, 60/40, 50/50, 40/60, el primer, segon i tercer any respectivament.
95
Sistema europeu de crèdits per a l’educació i la formació professional (ECVET).
93
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paper clau en els programes d’aprenentatge, i és per això que els requisits d’accés a
aquestes figures han de preveure els coneixements tècnics, pedagògics i de gestió de
persones adients així com el reconeixement, la dedicació, la formació permanent i les
perspectives de promoció i de carrera professional.
Els centres formatius han de disposar de l’estructura orgànica necessària per poder
relacionar‐se amb el teixit productiu amb les dotacions i les figures específiques per
coordinar els projectes d’FP dual (també d’innovació, transferència tecnològica…) i per
realitzar el seguiment tutorial amb la màxima qualitat i garanties.
Proposem definir el perfil pedagògic i tècnic de la tutoria d’empresa, que complirà un
mínim de 100 hores de formació pedagògica i disposarà del mateix nivell de qualificació al
qual opta el programa d’FP dual. El tutor o tutora d’empresa té un paper estratègic en la
transferència de coneixement intergeneracional, donant valor afegit a les persones
treballadores amb més experiència a l’empresa. La resta de figures de docència i formació
tindran els requisits actuals del sistema educatiu tant si són de l’àmbit educatiu com de
l’àmbit de treball o d’empresa. La tutoria d’empresa tindrà un marc regulador general del
sistema de formació i qualificació professionals de Catalunya desenvolupat amb les
especificitats sectorials o d’empresa mitjançant la negociació col∙lectiva per tal de cobrir
les seves tres dimensions: la tècnica (capacitat específica professional), la pedagògica (la
translació de coneixements i experiència) i l’empresarial (com a responsable de l’entorn
laboral en què es desenvolupa la formació).
L’avaluació contínua i final serà compartida i vinculant entre la tutoria del centre
formatiu i de l’empresa, amb un contacte i un seguiment telemàtic diari i un de presencial
quinzenal o mensual.

7.12. Negociació col∙lectiva i representació legal dels treballadors
La negociació col∙lectiva és un element fonamental per garantir els drets dels
treballadors i treballadores en un entorn, el de l’empresa, en el qual s’ha de trobar
l’equilibri entre la posició i els interessos de l’empresari i els de la persona que faci FP
dual. És per això que per fer efectiu el dret a la formació de les persones, els treballadors i
treballadores que s’incorporen a l’empresa han de rebre la informació i l’acompanyament
sindical necessari pel que fa a la seva acollida o al seguiment del pla d’activitats establert.
En el cas de les empreses que disposin de representació sindical pot ser més senzill, però
en el cas de les micro o petites aquesta cobertura s’haurà de garantir mitjançant la
negociació col∙lectiva sectorial o d’empresa i l’activitat de les comissions de formació.
Consideracions importants en aquest àmbit:
‐ L’FP dual ha d’estar integrada en els plans de formació de les empreses per donar
resposta a les necessitats de futur. Cal una planificació estratègica que reculli tota la
formació que l’empresa ha de fer: formació interna de les plantilles, requalificació
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professional, necessitats de nous professionals, acreditació de competències
professionals, etc.
‐ Les comissions de formació han d’elaborar un reglament o protocol per fer detecció
de necessitats i perfils, acollida, acompanyament, seguiment i avaluació de l’FP dual
a les empreses amb la participació de la representació legal dels treballadors i
treballadores, si escau.
‐ L’FP dual ha d’evitar la generació de desconfiances entre diferents generacions de
treballadors i treballadores d’una empresa, enfortint la transferència de
coneixements intergeneracional i l’acompanyament de mesures de qualificació i de
reconeixement de competències professionals de les persones amb llarga
experiència que no la tenen reconeguda.
Finalment, per a CCOO de Catalunya la formació professional dual ha de suposar un canvi
de paradigma que vinculi aquesta formació a la relació laboral en empreses, com a factor
d’oportunitat de creació d’ocupació de qualitat i de reducció de l’atur juvenil, diferenciant‐la
de les pràctiques i dels aprenentatges, que tenen requisits específics i s’adapten a altres
necessitats de les empreses.
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8. Annexes
8.1. Annex 1 – Contracte per la formació i aprenentatge96
El contracte de formació i aprenentatge té per objectiu la qualificació professional de les
persones treballadores en un règim d'alternança d’activitat laboral retribuït en una
empresa, amb activitat formativa que es rep en el marc del sistema de formació
professional per l'ocupació o del sistema educatiu.
Així, el contracte de formació i aprenentatge:
 És un instrument per afavorir la inserció laboral de les persones joves.
 Té per objectiu la qualificació professional de les persones treballadores en un
règim d’alternança d’activitat laboral retribuïda en una empresa.
 L’activitat formativa es rep en el marc del sistema de formació professional per
l’ocupació (CCPP) o bé del sistema educatiu (títol de formació professional).
Requisits dels treballadors:
 Que no tinguin qualificació per a un contracte en pràctiques.
 Entre 16 i 25 anys (menors de 30 anys fins que la taxa d'atur se situï per sota del
15%.
 Sense límit d'edat per a persones amb discapacitat, col∙lectius d'exclusió social en
empreses d'inserció i alumnes d'escoles‐taller, cases d'ofici, tallers d'ocupació i
programes d'ocupació‐formació.
Durada: Mínim 1 any ‐ màxim 3 anys (mínim 6 mesos per conveni col∙lectiu).
Salari: No inferior al salari mínim interprofessional (SMI).

Incentius per les empreses
 La reducció de les quotes empresarials al 100% per a empreses de menys de 250

treballadors i del 75% per a empreses de més de 250 treballadors.
 El finançament de la formació es concreta en bonificacions en les quotes

empresarials per un número d’hores equivalent als percentatges de la jornada
laboral següents:
Anys de contracte
1er any
2on any
3er any
25%
15%
15%
Taula 22: Bonificacions per anys de contracte.

 La bonificació addicional per finançar els costos de tutorització de l’empresa, amb

una quantia màxima d’1,5 euros per alumne/a i hora de tutoria, i un màxim de 40
hores per mes i alumne. En empreses de menys de 5 treballadors la quantia
màxima podrà ser de 2 euros per alumne/hora de tutoria.
 Si el contracte es converteix en indefinit durant 3 anys: 1.500 euros o 1.800 euros
per a dones.

96

Font: Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Contracte per la formació i l’aprenentatge.
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Aspectes formatius dels contracte
L'activitat laboral que desenvolupi la persona treballadora a l’empresa ha d’estar
relacionada amb l’activitat formativa.
L'objectiu de la formació és la qualificació professional de les persones treballadores:
títols de formació professional de grau mitjà o superior; CCPP de nivell 1,2 i 3 de
qualificació professional.
Podrà incloure formació complementària que estigui inclosa en el Catàleg d’especialitats
formatives.
En el sistema de formació professional per a l’ocupació es podrà impartir en les modalitats
presencial o teleformació en els centres acreditats/inscrits. En el sistema educatiu es
podrà impartir en les modalitats presencial o a distància.

Costos de la formació i el seu finançament
A través de les bonificacions de les quotes empresarials de la Seguretat Social, s'aplicaran
els articles 8, 9 10 i 11 de l’Ordre del ESS/2518/2013, modificada per l’Ordre ESS/41/2015.
Els costos de la formació que es poden finançar es calcularan d’acord amb els mòduls:
 Modalitat presencial: cost hora/participant 8 euros.
 Modalitat a distància/teleformació: cost hora/participant 5 euros.
 Bonificació addicional per tutorització: quantia màxima d'1,5 euros per alumne i
hora de tutoria, amb un màxim de 40 hores per mes i alumne; i, en empreses de
menys de 5 persones treballadors l’import de la quantia màxima serà de 2 euros
per alumne/a i hora.
La quantia màxima de les bonificacions que es podrà aplicar l’empresa serà la
corresponent a un número d’hores equivalent al 25 % de la jornada durant el primer any, i
al 15 % durant el segon i el tercer any. En el cas dels contractes en què les persones
beneficiàries estiguin incloses en el Sistema de Garantia Juvenil l’import dels percentatges
anteriors serà del 50% i el 25%, respectivament.
El pagament als centres de formació acreditats o autoritzats de titularitat privada,
l’empresa abonarà mensualment al centre el cost de la formació, i es podran aplicar les
bonificacions corresponents en les quotes de la Seguretat Social, d’acord amb el que
estableix l’article 10 de l’Ordre ESS 2518/2013.
Per la seva banda, el centre emetrà a l’empresa la factura amb una periodicitat mensual i
especificarà: nom del centre, representant, dades de les persones participants, formació
feta, nombre d’hores de formació del mes liquidat i data de la factura.
El centre de formació o bé l’empresa en el seu cas, comunicaran al Servicio Público de
Empleo Estatal, a través del seu Registre Electrònic, totes les dades anteriors, de manera
periòdica a mesura que es fa efectiva la facturació, o bé en el mes següent a la finalització
de l’exercici pressupostari.
La formació complementària es finançarà a través del pressupost del Servicio Público de
Empleo Estatal, d’acord amb l’apartat 2 de l’article 4 de l’Ordre ESS/2518/2013, en la seva
redacció donada per l’Ordre ESS/41/2015, de 12 de gener.
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8.2. Annex 2 ‐‐ Aspectes recollits sobre FD a la Llei 10/2015, de 19 de
juny, de formació i qualificació professionals a Catalunya.
Article 2. Definicions:
i) Aprenentatge: l'activitat pràctica que els aprenents fan en empreses o altres centres de
treball, quan cursen formació professional inicial o per a l’ocupació en modalitat
d’alternança o amb formació dual. Pot tenir caràcter formatiu i productiu alhora.
Article 3. Finalitats i funcions del sistema de formació i qualificació professionals
2. h) La promoció de la formació en l’empresa, en les pràctiques i en l’aprenentatge.
Article 6. Drets
2. d) Participar en el desenvolupament de la formació per mitjà de la incorporació
d’alumnes en pràctiques i en aprenentatge (en referència a les empreses).
3. b) Participar en el desenvolupament de la formació, inclosa la participació en el
seguiment i la tutela dels alumnes en pràctiques i en aprenentatge (en referència als
centres de formació de la Xarxa del Sistema).
Article 9. Funcions (de la Comissió Rectora, que és l’òrgan rector de planificació
estratègica i avaluació de les polítiques del sistema de formació i qualificació
professionals):
d) Establir els criteris generals del desenvolupament de la formació en alternança i dual.
Article 11. Funcions (de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de
Catalunya, que és l’òrgan de direcció i coordinació dels serveis bàsics del sistema de
formació i qualificació professionals i de gestió dels serveis que li són propis).
f) Fomentar i coordinar l’aplicació dels criteris generals de desenvolupament de les
modalitats de pràctiques i d'aprenentatge de formació professional.
s) Fomentar la relació amb el món empresarial per a la formació en alternança, la
formació dual i la inserció laboral.
Article 20. Participació sectorial i territorial.
3.b) Participació de les empreses en les pràctiques i en l'aprenentatge, i especialment en
la formació dual (en referència als consells sectorials).
Article 21. Integrants (de la Xarxa del Sistema de Formació i Qualificació Professionals)
1. Formen part de la Xarxa del Sistema de Formació i Qualificació Professionals (Xarxa del
Sistema) els centres, les entitats autoritzades o acreditades per a desenvolupar com a
mínim un dels serveis bàsics que determina aquesta llei i les empreses que col∙laboren en
el desenvolupament de la formació professional per mitjà de l’acolliment d’alumnes en
pràctiques o en aprenentatge.
Article 26. Consells de formació i empresa dels centres de formació professional
integrada
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1. Els centres de formació professional integrada compten amb un consell de formació i
empresa, òrgan de participació, col∙laboració i suport dels sectors productius,
especialment per afavorir la qualitat, l´ajustament de l´oferta formativa i l´impuls de la
participació de les empreses en les pràctiques i l´aprenentatge. També poden tenir
consells de formació i empresa els centres de formació professional que ho determinin.
2.c) La planificació, l’organització, el desenvolupament i el seguiment de la formació en
pràctiques i en aprenentatge que tingui lloc en el centre.
Article 34. Ordenació (de la Formació Professional)
1.j) Condicions que garanteixin la suficiència i la qualitat dels llocs en què es fan les
pràctiques i, si s'escau, la formació en alternança i la formació dual. Els tutors del centre
formatiu i els tutors de l’empresa han de vetllar pel compliment de la normativa aplicable,
de manera que resti assegurada la qualitat de les pràctiques.
Article 36. Formació professional dual
1. La formació professional dual és la modalitat de formació professional conduent a
l’obtenció dels títols i dels CCPP que combina l’activitat formativa impartida al centre de
formació amb els aprenentatges adquirits al centre de treball, avaluables i reconeguts,
d’acord amb la corresponent autorització o acreditació i normativa reguladora. Les
condicions i els criteris de desenvolupament de la formació professional dual s'han
d'establir per reglament i d’acord amb la normativa vigent.
2. L’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya ha de vetllar
perquè es garanteixi que, d'acord amb la normativa vigent, la formació professional dual
es desenvolupa d’acord amb:
a) L’aplicació de criteris de flexibilització per a facilitar la col∙laboració entre els centres
de formació i les empreses i adaptar‐se a les necessitats de qualificació professional.
b) Un pla d’activitat consensuat prèviament entre el centre de formació i l’empresa.
c) Un conveni de col∙laboració entre la representació del titular del centre de formació
i el de l’empresa o entitat, en què s'han d'establir els compromisos de formació i de
treball efectiu i s'han d'expressar els mecanismes de coordinació entre els tutors
d’empresa i el personal docent del centre.
d) La vinculació entre l’aprenent i l’empresa, formalitzada d’acord amb els criteris que
estableixin l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya i la
normativa vigent.
e) La supervisió d’un tutor de l’empresa, amb el perfil establert per reglament, que ha
de fer les funcions d’acollida, instrucció, supervisió i coordinació amb el centre de
formació i, conjuntament amb el personal docent del centre, de participació en
l’avaluació. Pel que fa al col∙lectiu de les persones amb discapacitat intel∙lectual lleu o
moderada, aquesta formació professional dual s'ha de fer, en qualsevol cas, amb el
suport i els recursos humans necessaris. També s'ha d'establir per reglament el perfil
del tutor en els centres de formació.
f) El seguiment general del desenvolupament dels programes des dels consells de
formació i empresa.
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g) La informació a la representació legal dels treballadors sobre les persones
contractades, el contingut de l’activitat formativa i el lloc de treball que s'ha de
desenvolupar, d'acord amb la normativa vigent.
3. L’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya ha d’establir
estàndards de qualitat i mecanismes d’informació, difusió, detecció de necessitats,
planificació, seguiment i avaluació que permetin adequar l’oferta de formació
professional dual a les necessitats de formació i qualificació de les persones i del teixit
empresarial.
4. L’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya ha de mantenir
una relació actualitzada regularment dels centres, les entitats i les empreses que
imparteixen formació professional dual i les seves especialitats.
Article 37. Col∙laboració en la formació en alternança i en la formació dual
1. L’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, amb relació al
desenvolupament de la formació professional en alternança i la formació professional
dual, ha de promoure la col∙laboració de l’Administració local, les organitzacions
empresarials i sindicals més representatives de Catalunya i les cambres
oficials de comerç de Catalunya, especialment a l'hora de:
a) Difondre i dinamitzar aquestes modalitats entre els centres de treball, els centres de
formació i les persones.
b) Detectar, des del punt de vista sectorial i territorial, oportunitats i necessitats
d’accions formatives en pràctiques, en la formació en alternança i en la formació dual.
c) Fer que les empreses participin en els àmbits sectorial i territorial.
d) Facilitar l’acolliment de les persones en aprenentatge.
e) Assegurar la idoneïtat de les empreses participants.
f) Assegurar la formació de les tutories d’empreses i centres de treball.
g) Assegurar el seguiment de les accions formatives als centres de treball.
2. Als efectes del que estableix l'apartat 1, l’Agència Pública de Formació i Qualificació
Professionals de Catalunya pot establir que es constitueixin comissions específiques,
d’àmbit sectorial o territorial, de treball coordinat i conjunt de totes les parts.
Disposició final cinquena. Regulació de drets i deures
El Govern, havent consultat els agents socials més representatius, ha de regular per
decret els drets i deures de les persones en pràctiques i en aprenentatge i de les empreses
que els acullen.

8.3. Annex 3 ‐‐ Avantatges del Contracte de Formació i Aprenentatge
per a les empreses97
Sense costos en Seguretat Social: Únic contracte que paga 0 € en Assegurances Socials.
Amb dret a reducció del 100% en quotes de la Seguretat Social (75% si l'empresa té més
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Font: CCOO, 2018
77

de 250 treballadors) i bonificació del 100% de la formació en Assegurances Socials. Fins
1.800 € per transformació en indefinit.
Formació reglada: La formació que rep el treballador/a és d'acord amb els CCPP,
reconeguts pel SEPE i les comunitats autònomes, amb validesa i reconeixement en el
territori europeu.
No exigeix devolució de les quantitats aplicades: En cas d'haver d’acomiadar el
treballador/a, en aquesta modalitat no s’exigeix la devolució dels beneficis aplicats tant
pel que fa a la Seguretat Social o a la bonificació de la formació (si l'empresari / a respecta
escrupolosament les obligacions del contracte).
Bonificació addicional en la modalitat teleformació: Voluntàriament al anar vinculat a
Certificat de Professionalitat, l'empresa pot beneficiar‐se, si així ho desitja, de una
bonificació addicional d'entre 60 i 80 euros, durant tota la vigència del contracte, en
concepte de tutorització i la quantitat variarà en funció de la plantilla que tingui
l'empresa.
Formació 100% bonificada: Formació teòrica dels CCPP bonificada al 100%.
Per a treballadors de 16 a 30 anys: La millor opció per contractar a joves majors de 16
anys i menors de 30.
Sense límit de contractes: No hi ha limitació en el nombre de contractes per empresa
(excepte convenis concrets).
Amb Prestació per atur: El treballador / a percebrà prestació per desocupació i de la
Seguretat Social.
No exigeixen manteniment de plantilla: Aquesta tipologia de contracte NO exigeix
manteniment del nivell d'ocupació assolit amb la contractació.
Avantatges per a l'autònom: Els autònoms també pot contractar un fill, i beneficiar‐se
d'aquest contracte.

8.4. Annex 4 ‐ Acord Interprofessional de Catalunya 2018‐202098
L’ organització professional, la formació professional i la promoció
1. La negociació de les necessitats de formació contínua a l'empresa i la seva planificació, en
funció de les necessitats, són imprescindibles per a la innovació permanent. La formació
contínua s'ha de desenvolupar, especialment, en relació amb les previsions i actuacions del
Consorci de Formació Professional Contínua de Catalunya, de la “Fundación Estatal para la
Formación en el Empleo”, i d'altres.
2. Les organitzacions empresarials i sindicals signants de l’Acord Interprofessional de Catalunya
hem estat participant activament al llarg dels anys en l’elaboració del Catàleg de Qualificacions
Professionals, la seva actualització i adaptació a les necessitats dels sectors productius. Per
això considerem indispensable que en el desplegament del Sistema de Formació i
Qualificacions Professionals participem activament.
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Font: CCOO, 2018, a l’espera de la propera signatura del text i segons preacord signat el 9 de juliol i
ratificat per les organitzacions.
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Les parts signatàries de l’AIC, considerem que és necessari la posada en marxa d’una
metodologia prospectiva de captació de dades per part de l’Observatori del Treball, que
permeti avançar les necessitats productives de les empreses presentes i futures. Aquestes
dades seran una part ineludible per a la redacció de l’informe de prospecció de qualificacions
professionals que haurà de fer l’òrgan tècnic competent dins del desplegament, amb visió
integrada, de la Llei 10/2015 de Formació i Qualificacions Professionals i la Llei 13/2015, del 9
de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
3. Les parts signatàries del AIC, reafirmem la importància que la negociació col∙lectiva de
Catalunya materialitzi les orientacions contingudes en l'acord de “Recomanacions a la
negociació col∙lectiva en matèria de formació profesionalizadora” del Consell de Relacions
Laborals. (hipervíncle a l'acord del CRL).
4. Els convenis col∙lectius sectorials podran constituir comissions de formació professional, on
no s’hagin creat encara, per tal de desenvolupar aquelles actuacions que siguin necessàries i
consensuades dins l’àmbit funcional del conveni, per tal de dinamitzar i afavorir la formació de
manera permanent en les empreses, proposar noves qualificacions, o millorar les actuals, per
incorporar al Catàleg del sistema de qualificacions, a través dels mecanismes que
l’administració determini.
Les Comissions de formació professional establiran un Reglament de funcionament intern, en
el temps més breu possible.
Entre d’altres, podran tenir les següents competències i funcions:
a) Analitzar l'adaptació del sistema de classificació professional dels convenis col∙lectius
al Catàleg de Qualificacions Professionals.
b) Promocionar els processos d'acreditació de competències sobre la base dels acords
signats pels agents socials amb l'administració (Ensenyament i SOC). Amb aquest
objectiu les comissions de formació professional sectorials rebrien i assessorarien les
iniciatives de les empreses de l'àmbit funcional del conveni i, especialment, de les
empreses sense representació sindical.
c) Proposar accions formatives per als propis membres de les comissions de formació
professional, responsables de formació de les empreses i representants sindicals.
En aquest sentit, per poder dur a terme aquestes funcions, les parts signants de l’Acord
Interprofessional de Catalunya considerem necessari que les Comissions de Formació
Professional Sectorial puguin tenir accés als recursos del Sistema de Formació i Qualificacions.
5. Es recomana que els convenis col∙lectius estableixin en relació a la formació professional una
clàusula específica:
“La representació legal de les persones treballadores ha de col∙laborar amb la direcció de les
empreses per tal d’analitzar, periòdicament, les necessitats de qualificació de les persones
treballadores. Tot considerant aquesta informació la direcció de l’empresa podrà establir un
pla de formació a l’empresa o actualitzar el que existeixi.
Es recomana que el pla de formació contínua presti especial atenció als següents aspectes:
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-

Definir els continguts de les accions formatives garantint la qualitat de les mateixes.

-

Promocionar entre les persones treballadores de l'acreditació i reconeixement de les
competències professionals adquirides per experiència laboral.

-

Definir la vinculació de la formació al catàleg modular integrat de formació, vetllant
per a la certificació de la formació professional i l'acreditació de competències, i la
seva vinculació als sistemes de promoció professional. En cas que no sigui possible fer
efectiva aquesta vinculació, es valorarà la idoneïtat d’elevar la proposta d’integració a
l’organisme tècnic competent en la matèria.

-

En relació a la participació en les accions formatives de les empreses aquestes hauran
de respectar la igualtat de tracte i no discriminació directe i/o indirecte, tenint en
consideració les circumstàncies personals derivades de les necessitats de conciliació de
la vida personal, familiar i laboral.

-

Preveure accions de desenvolupament de competències digitals per fomentar
l’adquisició i millora de les mateixes. Es prioritzarà els col∙lectius amb majors
necessitats.

6. La negociació col∙lectiva sectorial ha de fer una revisió i actualització permanent de
l'organització professional per tal d’adaptar‐la als canvis i necessitats productives i de
l’organització del treball. Han de revisar i adaptar a les noves realitats professionals emergents,
les noves funcions, drets i deures professionals de les noves activitats. També, els canvis
generats per la innovació tecnològica en les professions i llocs de treball. Els sistemes de
classificació professional basats en grups professionals han demostrat ser un factor positiu en
la modernització de l'organització professional. En definitiva, la negociació col∙lectiva és i ha de
ser un vector clau en el desenvolupament present i futur dels sectors productius, com a motor
de l’economia catalana i la creació d’ocupació de qualitat.
7. Els convenis col∙lectius podran establir sistemes senzills i àgils de resolució de les
divergències d’interpretació entre l’empresa i la representació sindical, en relació amb els
processos de promoció professional.
8. Els sistemes de valoració de llocs de treball, amb plenes garanties d'objectivitat i de
neutralitat que tingui en compte la perspectiva de gènere, són un instrument imprescindible
per a una eficient organització del treball. Els Convenis col∙lectius sectorials i/o d'empresa
podran acordar la utilització de la Comissió Tècnica d'Experts en l'Organització del Treball del
Tribunal Laboral de Catalunya a l'efecte de valorar els llocs de treball per a la solució de
divergències. Tanmateix, es podrà acordar la utilització del manual de valoració del Tribunal
Laboral de Catalunya prèvia adaptació a la realitat del propi Conveni col∙lectiu.
9. Les Organitzacions empresarials i sindicals signants d’aquest Acord tenim un rol cabdal en la
implantació del model de Formació Professional Dual de qualitat, no únicament com un actor
en la governança del sistema, sinó com a entitats intermèdies o facilitadores realitzant
importants tasques estratègiques de promoció, seguiment i millora continua de la seva
qualitat.
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La negociació col∙lectiva hauria d’impulsar l’ús de la FP Dual com una eina de qualificació i de
millora de l’ocupabilitat.
Els convenis col∙lectius haurien de contribuir a definir protocols que disposin l’aplicació en el
marc de les empreses de la prospecció de les necessitats formatives i la definició i
l’establiment de prioritats per adaptar‐lo al seu àmbit funcional per:
‐ Facilitar la informació a la representació legal de les persones treballadores quant a les
iniciatives d’aprenentatge (formació en alternança i dual) portades a terme a les
empreses formalitzades mitjançant contracte laboral.
‐ Instrumentar la col∙laboració de la representació legal de les persones treballadores a
l’avaluació d’aquestes iniciatives i en la proposta d’accions de millora.
10. En compliment de la Directiva Europea 43/2000 contra la discriminació racial i la xenofòbia
i l'apartat en matèria d'igualtat i no discriminació de la Llei 62/2003 de mesures fiscals, és
convenient que els Convenis col∙lectius incorporin la següent clàusula en relació a la no
discriminació per raó de raça, ètnia o cultura i procedència: “Els sistemes de selecció,
contractació, promoció i formació per accedir a un lloc de treball vacant o de nova creació han
de seguir criteris i proves objectives en relació als requeriments del lloc de treball, de manera
que, en els perfils exigits, no influeixi la cultura de procedència, l'ètnia o la raça de la persona.”
POLÍTIQUES DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ
El context laboral en el que ens trobem actualment, i que previsiblement s’allargarà en el
futur, comporta la demanda per part del mercat laboral d’una gran exigència de coneixement
molt especialitzat per cobrir l’oferta de llocs de treball i una necessitat d’adequació permanent
de les competències professionals de les persones. Entenem, per tant, que un bon sistema de
Formació Professional és imprescindible per cobrir aquestes necessitats urgents i que
reverteixi en les persones, les empreses i la societat en general.
L’impuls donat a la Formació Professional en els últims anys ha cristal∙litzat en la Llei 10/2015,
de 19 de juny, de Formació i Qualificacions Professionals de Catalunya, document en el qual
han participat molt activament els Agents Socials signants d’aquest Acord. Aquesta Llei
estableix la necessitat d’articular els mecanismes per a assolir progressivament la integració
dels subsistemes de la formació professional a Catalunya assentant unes bases com a legislació
marc per continuar avançant i consensuant conceptes, criteris i eines del sistema de Formació
Professional respecte a la orientació professional, el reconeixement i acreditació de
competències professionals, i els models d’aprenentatge a les empreses, entre d’altres.
Tanmateix, la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei
Públic d'Ocupació de Catalunya, estableix que s’ha de desplegar la coordinació amb el sistema
de formació i qualificació professionals.
1. Per tal d’avançar en aquests objectius de la Formació Professional es recomana que els
convenis col∙lectius, en matèria de formació professionalitzadora incloguin:
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-

Identificar a les classificacions professionals, els grups en els què es poden fer servir els
diferents instruments de pràctiques.

-

Utilitzar el Catàleg de Qualificacions Professionals vigent en la definició de les
classificacions professionals en la negociació col∙lectiva.

-

Desenvolupar les recomanacions del Consell de Relacions Laborals en matèria de
formació professionalitzadora, amb el seu encaix a la negociació col∙lectiva.

Les organitzacions signants adquirim el compromís per promoure el coneixement del Sistema
de formació i qualificació professionals entre els membres de les Comissions mixtes o
paritàries dels convenis (o de les de Comissions de Formació Professional) vinculats a cadascun
d’elles, i promoure accions de difusió i informació, més generals, a les empreses i les persones
treballadores.
2. Per facilitar l'accés de les persones que estan treballant als processos d'avaluació i
acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral i
d'altres aprenentatges no formals, es poden utilitzar els permisos individuals de formació
amb els quals la persona treballadora disposarà de fins a 200 hores laborals per any
acadèmic per assistir a les fases d’assessorament i avaluació, sense cost per a l'empresa on
presta els seus serveis, havent de comunicar a la representació legal dels treballadors el
gaudir del mateix tal i com estableix la normativa vigent (El permís ha de ser autoritzat per
l'empresa i la denegació ha d'estar motivada per raons organitzatives o de producció,
comunicant‐ho a la persona treballadora)
3. Establir criteris d’acció positiva de gènere en els grups professionals en que aquesta estigui
subrepresentada. Es poden vincular aquests criteris tant a les clàusules dels Convenis
Col∙lectius com a les mesures i als plans d’igualtat d’oportunitats i no discriminació que
poden tenir les empreses.
4. Les organitzacions signants del present Acord Interprofessional de Catalunya, sota
l’empara de la Comissió d’Aplicació i Seguiment de l’Acord Interprofessional de Catalunya,
ens reafirmem en el compromís de realitzar l’Acord Social per a la formació professional
en Catalunya, en totes les seves dimensions (formació Dual i les diferents modalitats de
pràctiques i aprenentatges a Catalunya, formació professional continua i ocupacional,
qualificacions, etc,...).
Aquets Acord de concertació bipartida entre patronals i sindicats , anirà en l’àmbit de la
Negociació col∙lectiva sectorial i d’empresa i farà d’efecte paraigües i caurà en cascada
en el àmbit de de la Negociació Col∙lectiva.
L’objecte de l’Acord Social serà consensuar i definir els aspectes i conceptes més
rellevants implicats en la Formació Professional, en totes les seves dimensions.
5.

Atenent a la nostra responsabilitat en l’àmbit de la formació, i sobretot de l’ocupació, les
parts signatàries considerem necessària la nostra participació activa en el nivell més
estratègic del sistema, mitjançant la creació d’una unitat de coordinació de les comissions
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de formació professional dins de l’organisme competent del Sistema de Formació i
qualificació i amb la participació dels agents socials signants de l’Acord Interprofessional
de Catalunya, i amb la dotació de recursos suficients per a portar a terme com a mínim les
següents funcions:
-

Rebre aquelles propostes i recomanacions que emanin de les comissions de formació
professional dels convenis col∙lectius sectorials i d’empresa.

-

Potenciar els processos d'acreditació de competències així com sol∙licitar l’agilització
dels mateixos.

-

Recollir la informació de les pràctiques realitzades a Catalunya, incloent la informació
relativa a les activitats realitzades, les capacitats assolides i les condicions en que s’han
portat a terme.

-

Participar en la definició dels perfils professionals i la formació idònia dels tutors en
relació a les pràctiques, així com en els aspectes formatius de contractes laborals.

Realitzar l’avaluació i seguiment de les mesures i clàusules en la matèria incloses en els
convenis col∙lectius i d’empresa.
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