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Algunes dades a tenir en compte 

 

 A Barcelona ciutat , 1847 persones no han obtingut la plaça de 
cicles formatius de grau mig on es van preinscriure. 

 769 persones no han obtingut la plaça de programes de qualificació 
professional inicial on es van preinscriure. 

 L’oferta d’ensenyaments professionalitzadors és insuficient i no 
respon a les necessitats de l’economia ni de les persones. 

 El Departament d’Educació ha estat oferint dades contradictòries i 
inconsistents sobre la formació professional a Catalunya. 

 CCOO considera imprescindible millorar l’orientació a les persones 
que volen formar-se per treballar, i això no es pot fer sense dades 
reals. 

 CCOO reclama la publicació de les dades reals sobre formació 
professional i sobre programes de qualificació professional inicial.  

 CCOO exigeix la participació dels agents socials en la planificació i 
control de la formació professional. 
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ANNEX 1 

DADES SOBRE PREINSCRIPCIÓ EN FORMACIÓ PROFESSIONAL AL 
CONSORCI DE BARCELONA.  

En els cicles de grau mitjà 

Places oferides Demanda 1r CFPM Públic Privat Total Públic Privat Total 
2010-2011 2.959 2.540 5.499 5.007 2.339 7.346 
2009-2010 2.764 2.605 5.369 4.535 2.569 7.104 
2008-2009 2.639 2.573 5.212 3.535 2.494 6.029 
Diferència 10-11/09-10 195 -65 130 472 -230 242 
Diferència 09-10/08-09 125 32 157 1.000 75 1.075 

 

El curs 2010-2011 han crescut el nombre de places ofertes i la demanda 
respecte el curs anterior. Hi ha diferència segons la titularitat dels centres, de 
tal manera que en el cas de la pública es produeix un increment en ambdós 
indicadors, mentre que en el cas de la privada hi ha hagut una disminució tant 
de l’oferta com de la demanda de places. El curs 2010-2011 s’han presentat 
242 sol·licituds més que per al curs anterior. En el cas dels centres públics la 
demanda ha augmentat en 472 sol·licituds, mentre que es dóna una oferta de 
195 places més. 

El dèficit en aquest cicle és de 1.847 places, superior al que es va produir el 
curs anterior 2009-2010, de 1.735.  

Els cicles en els quals la demanda (total) supera l’oferta són: 

Total CF de Grau Mitjà 
Oferta  Sol·licituds  Diferència

Fabricació indust. fusteria i moble  28 38 -10
Operacions fabric.de prod. Farmacèutics 26 36 -10
Serveis de restauració (LOE)  92 115 -23
Perruqueria  162 194 -32
Forneria, pastisseria i confiteria (LOE)  62 99 -37
Laboratori  56 93 -37
Jardineria  75 149 -74
Estètica personal decorativa  159 257 -98
Caracterització  29 154 -125
Conducció a.f.esportives en medi natural 60 261 -201
Cuina i gastronomia (LOE)  125 357 -232
Laboratori d'imatge  75 341 -266
Emergències sanitàries (LOE)  62 342 -280
Cures auxiliars d'infermeria  712 1426 -714
 

S’observa com la branca sociosanitària és la que presenta un diferencial 
més elevat entre oferta i demanda (994 places). 
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En els cicles formatius de grau superior

Places oferides Demanda 1r CFPS Públic Privat Total Públic Privat Total 
2010-2011 3.899 3.152 7.051 4.034 2.025 6.059 
2009-2010 3.842 3.299 7.141 3.256 1.415 4.671 
2008-2009 3.752 3.163 6.915 5.178 2.186 7.364 
Diferència 10-11/09-10 57 -147 -90 778 610 1.388 
Diferència 09-10/08-09 90 136 226 -1.922 -771 -2.693 

 

El curs 2010-2011 ha disminuït el nombre de places ofertes (90 menys) mentre 
que la demanda augmenta respecte del curs anterior (1.388 sol·licituds més) . 
En aquests cicles formatius hi ha diferència segons la titularitat dels centres, de 
manera que en el cas de la pública es produeix un increment en ambdós 
indicadors, mentre que en el cas de la privada hi ha hagut una disminució de 
l’oferta. 

El curs 2010-2011 s’han presentat 1.388 sol·licituds més que per al curs 
anterior. En el cas dels centres públics la demanda ha augmentat en 778 
sol·licituds, mentre que es dóna una oferta de 57 places més. 

No hi ha dèficit global en els cicles superiors ja que hi ha un excedent de 
992 places, inferior al que es va produir el curs anterior 2009-2010, de 
2.470.  

En canvi, en alguns cicles concrets, hi ha dèficit de places. Els cicles en els 
quals la demanda (total) supera a l’oferta es detallen tot seguit: 

Total 
CF de Grau Superior Ofert

a  Sol·licituds  
Diferènc

ia 
So  204 205 -1
Integració social  287 294 -7
Eficiènc. Energ. Energia solar i tèrm. (LOE) (T) 30 43 -13
Audiologia protèsica (LOE)  33 53 -20
Assessoria d'imatge personal  60 84 -24
Restauració  62 87 -25
Imatge per al diagnòstic  30 60 -30
Animació d'activitats físiq.i esportives  188 224 -36
Gest. I o.d.rec.naturals i paisatgístics  63 102 -39
Anatomia patològica i citologia  62 156 -94
Higiene bucodental  87 200 -113
Realització d'audiovisuals i espectacles  176 294 -118
Imatge  87 217 -130
Producció d'audiovi.ràdio i espectacles  173 316 -143
 

Es pot apreciar com les branques d’imatge i so i sanitària presenten un 
diferencial elevat entre oferta i demanda. 
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En els Programes de Qualificació Professional Inicial 

El curs 2010-2011 hi ha un total de 52.821 alumnes que cursen l’ESO. Fent un 
càlcul aproximat, podem establir que hi haurà uns 13.205 alumnes a cadascun 
dels 4 cursos d’aquest ensenyament. Tenint en compte que el fracàs escolar a 
la ciutat de Barcelona es comptabilitza en aproximadament un 30%, es conclou 
que 3.962 alumnes d’ESO no disposaran de cap titulació en acabar 
l’ensenyament obligatori.  

D’altra banda, les dades disponibles sobre els PQPI indiquen que aquest 
curs hi va haver 1.218 sol·licituds, mentre que els alumnes que han 
matriculat en aquest programa es redueixen a un total de 449, xifra 
clarament insuficient si, tal com vèiem, l’alumnat potencial ascendeix a 
gairebé 4.000 joves sense titulació d’ESO. 
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ANNEX 2 

DADES DONADES PEL DEPARTAMENT SOBRE FORMACIÓ 
PROFESSIONAL A CATALUNYA EN DIFERENTS DOSSIERS DE PREMSA 

CCOO de Catalunya ha demanat al Departament d’Educació i al Consell Català 
de la Formació Professional les dades d’oferta i de demanda, així com dades 
relatives al mercat de treball, sense haver-les obtingudes. 

Hem volgut estudiar les dades contingudes en els dossiers de premsa 
elaborats pel Departament, però són dades inconsitents, que no permeten 
reflexió, planificació ni control entorn d’un dret del conjunt dels treballadors i les 
treballadores. 

 

 Dades sobre augment de grups a FP 

Al quadre 1 indica un augment de grups per a 2010-2011 de 133. 

Al quadre 6 indica un augment de grups per a 2010-2011 de 47,5. 

 

 Dades sobre increment d’oferta a FP 

Al quadre 4 indica un increment de 4062 places presencials. 

Al quadre 5 indica un increment de 1185 places presencials. 

Al quadre 6 indica un increment de 1425 places presencials. 

 

 Dades sobre increment d’alumnes a FP a distància (IOC) 

Al quadre 4 indica un increment de 3098 places no presencials. 

Al quadre 7 indica un increment de 7968 places no presencials. 

 

 Dades sobre alumnat a formació professional en relació a l’oferta 

El quadre 7 indica un nombre total de 92.900 alumnes als cicles formatius 
presencials de formació professional. 

Al quadre 4 indica una oferta  de 78.072 places presencials i de 86.040 
totals (més IOC) 

 

 

 

 



Dades Generalitat, dossier “Provisions plantilla docent. Juliol 2010”: 

QUADRE 1 

 

 

QUADRE 2 
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QUADRE 3 

 

 

 

QUADRE 4 
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QUADRE 5 

 

QUADRE 6 
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QUADRE 7 

 

 

Dades Generalitat, dossier “Dades Inici curs 2010-2011”: 

QUADRE 8 
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ANNEX 3 

CORRESPONDÈNCIA DE L’OFERTA AMB EL MERCAT DE TREBALL 

Oferta de cicles formatius de grau mig a Catalunya1

 2001 2008

A.C. Agràries 27 21

A.C. Físiques i esportives 9 23

A. C. Marítimes 3 4

Administració 183 166

Arts gràfiques 9 10

Comerç i Màrqueting 68 66

Comunicació i imatge 2 4

Edificació i obra 3 10

Electricitat i electrònica 113 112

Fabricació mecànica 43 40

Hosteleria i turisme 32 51

Imatge personal 32 57

Indústries alimentàries 3 8

Informàtica 82

Fusta i Moble 13 15

Manteniment i servei a la pr. 48 53

Manteniment vehicles Autop 56 67

Química 20 21

Sanitat 65 84

Serveis soc. i a la comunitat 40

Tèxtil, confecció i pell 5 4

Vidre i ceràmica 0 0

                                                        
1 Dades extretes dels informes “Las cifras de la Educación en España. Estadísticas e indicadores”, correponents a 
taules “Nº de ciclos impartidos por família profesional”, de les edicions 2004 i 2010, editats pel Ministerio de Educación. 
Disponibles en línia http://www.educacion.es/mecd/jsp/plantilla.jsp?id=3131&area=estadisticas
 

http://www.educacion.es/mecd/jsp/plantilla.jsp?id=3131&area=estadisticas
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Cada cicle formatiu està contabilitzat tantes vegades com centres l’estant 
impartitnt. Cal tenir en compte que aquestes dades inclouen els ensenyaments 
presencials i a distància. 

Ara compararem les dades amb el creixement per famílies professionals dels 
titulats i dels ocupats entre el 2000 i el 2006 a Catalunya2. Aquesta taula ens 
permet analitzar si l’evolució del nombre de persones titulades per famílies 
professionals s’ajusta a l’evolució de la població ocupada per aquestes 
mateixes famílies.  

El primer que es pot constatar és que la tendència d’aquest període demostra 
que hi ha nou famílies a on hi ha una necessitat urgent de títulats; és a dir, 
la població ocupada en aquestes famílies ha augmentat i les persones titulades 
ha diminuït.  

1.- Arts Gràfiques: només ha augmentat a Catalunya un cicle d’aquesta 
família. 

2.- Electricitat i electrònica: A Catalunya ha disminuït un cicle d’aquesta 
família. 

3.- Fabricació mecànica: A Catalunya han disminuït tres cicles d’aquesta 
família. 

4.- Química: només ha augmentat a Catalunya un cicle d’aquesta família. 

5.- Activitats agràries i marítimo pesqueres: en el primer cas, A Catalunya 
han disminuït sis cicles d’aquesta família i, en el segon cas, només ha 
augmentat un cicle. 

6.- Administració i gestió: A Catalunya han disminuït disset cicles d’aquesta 
família. 

Només en el cas d’Edificació i obra civil (+7), Sanitat (+19) ,i indústries 
alimentàries (+5), hi ha hagut un increment dels cicles impartits, força 
desajustat en el primer cas, atès que el creixement negatiu de titulats és del 
55% i, en el segon, a on s’han ofertat molts més cicles, és del 15%. 

En segon lloc, hi ha famílies professionals que tenen un creixement dels 
titulats molt per sobre del dels ocupats; és a dir, les persones titulades 
augmenten molt per sobre de la població ocupada, que augmenta molt menys:  

1.- Comunicació, Imatge i so: A Catalunya s’han augmentat dos cicles.  

2.- Manteniment i serveis a la producció: A Catalunya s’han augmentat cinc 
cicles. 

3.- Informàtica: A Catalunya s’han generat 87 cicles en aquest període. 

4.- Imatge personal: A Catalunya s’han augmentat 25 cicles. 

 
2 Taula corresponent a  “Estudi sobre la oferta fromativa de la FP a Catalunya i les qualificacions requerides per les 
empreses”, editat pel CTESC, 2008. Disponible en línia http://www.ctescat.cat/noticies/19634291.html
 

http://www.ctescat.cat/noticies/19634291.html


Per tant, és raonable pensar que la tendèndencia de l’oferta que ha fet el 
Departament está més influenciada, en aquests casos, per la demanda de 
l’alumnat que per la necessitat real d’ocupació. 

En darrer lloc, en els casos de comerç i màrketing i hoteleria i turisme, en què 
coincideix l’evolució a l’alça dels titulats amb els ocupats, hi ha un desajust 
global, perquè la taxa de creixement dels titulats és inferior a la dels ocupats. 

     

  13



  14

Referències documents electrònics 

 

Dades d’inici de curs 20102011: 

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2010/09/01/16/05/5a5c7f4e‐594d‐
4796‐8899‐6904ffec3453.pdf

 

Dades d’inici de curs 2009/2010 
ttp://www.socialistes.cat/psc/contingut/descarregar/178585/3068832h

 

Provisions de plantilla docent per al curs 20102011: 

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2010/07/01/13/16/1eb5d958‐f686‐
4f14‐b7d7‐56c26f145676.pdf

 

Evolució dels estudis de formació professional 

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2010/07/09/13/53/78d131bb‐728d‐
4475‐82ba‐e157491a70f8.pdf

 

Eixos  principals del curs 20102011  

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2010/10/01/12/40/9451ae70‐1ca2‐
4c11‐891c‐bd66df6a5eca.pdf

 

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2010/09/01/16/05/5a5c7f4e-594d-4796-8899-6904ffec3453.pdf
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2010/09/01/16/05/5a5c7f4e-594d-4796-8899-6904ffec3453.pdf
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2010/07/01/13/16/1eb5d958-f686-4f14-b7d7-56c26f145676.pdf
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2010/07/01/13/16/1eb5d958-f686-4f14-b7d7-56c26f145676.pdf
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2010/07/09/13/53/78d131bb-728d-4475-82ba-e157491a70f8.pdf
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2010/07/09/13/53/78d131bb-728d-4475-82ba-e157491a70f8.pdf
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2010/10/01/12/40/9451ae70-1ca2-4c11-891c-bd66df6a5eca.pdf
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2010/10/01/12/40/9451ae70-1ca2-4c11-891c-bd66df6a5eca.pdf

