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Dossier de premsa FJB 

 

1. Principals resultats de l’estudi 

 

La revisió d’indicadors des d’una perspectiva comparada i internacional presentada en 

aquest estudi ens ha permès identificar una sèrie d’evidències que són particularment 

rellevants per la formació professional i l’ocupació a Catalunya. Són les següents: 

 

Catalunya no té un problema de sobrequalificació o d’excés de població amb es-

tudis terciaris. El percentatge de persones adultes amb estudis terciaris a Catalu-

nya (32,5%) és lleugerament superior a la resta de països europeus (26,8%). 

 

La principal anomalia de l’estructura de qualificacions de la població catalana és 

l’elevada concentració de població amb nivells de qualificació baixos. El dèficit de pro-

fessionals amb nivells intermedis de qualificació (22,9%) es deu al gran nombre de 

persones amb qualificacions baixes (44,6%).  
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A Catalunya el pes relatiu dels estudis professionals en relació als acadèmics no 

és menor que als països del seu entorn. A l’educació secundària superior repre-

senten el 46,8% dels alumnes i la mitjana del països europeus se situa al 49,9%. 

 

Els estudis professionals són els que més han augmentat de manera relativa entre la 

població adulta en la darrera dècada, especialment significatiu és el cas dels Cicles 

Formatius de Grau Superior. En l’Educació Secundària superior és en l’únic nivell edu-

catiu que el pes dels estudis professionals (46,8%) és lleugerament menor que als paï-

sos europeus (49,9%). No existeix una relació directa entre major pes dels estudis pro-

fessionals a secundària i menor abandonament educatiu prematur a nivell europeu. No 

sembla per tant que la solució hagi de ser reforçar els components professionalitzants 

del currículum ni anticipar la separació de l’alumnat en itineraris. 

 

 

 

 

La Formació Professional no és responsable l’elevat abandonament educatiu ni 

pot ser l’única resposta a aquest fenomen.  

 

L’efecte de la crisi d’ocupació ha reduït únicament de manera parcial l’elevat abando-

nament educatiu prematur (en 9,2 punts). Els estudis professionals continuen essent 

l’única via d’accés a l’educació de les persones que no han graduat l’ESO. Catalunya és 

la CCAA amb una major proporció d’alumnes de CFGM provinents de proves d’accés (1 

de cada 3 alumnes). Existeixen raons educatives i socials que expliquen el sistemàtic 

abandonament d’una part dels joves del sistema educatiu. La resposta a 

l’abandonament educatiu prematur no pot venir únicament de la formació professio-

nal. Aquestes respostes es troben en com es gestionen la diversitat i les dificultats 

d’aprenentatge en l’etapa obligatòria.  
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El sistema de formació per a l’ocupació no compensa els fenòmens d’exclusió 

educativa previs sinó que els reprodueix. Només el 4,6% de les persones amb qua-

lificacions baixes realitza formació per l’ocupació.  

 

Aquelles persones i grups socials que tenen un nivell formatiu més elevat a Espanya 

accedeixen en major mesura a la formació per a l’ocupació (19,3%) que no pas les per-

sones amb un nivell formatiu baix (4,6%). Poc podem dir sobre la qualitat i els resultats 

d’aquesta formació per la manca de dades de caràcter públic.  
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Molts dels joves que ni estudien ni treballen, no treballen perquè no troben una 

feina i no estudien perquè ja han finalitzat els seus estudis postobligatoris. Una 

part important de la població jove que no estudia ni treballa ha completat ja els 

seus estudis postobligatoris (40,1%). 

 

El discurs sobre els joves que ni estudien ni treballen (NINIs) ha ignorat que el proble-

ma no es troba tant en la formació o els hàbits de la població jove com en el propi 

mercat laboral. 

 

 

 

 

Moltes de les persones graduades en estudis de formació professional, davant de 

la dificultat de trobar una feina, decideixen continuar estudiant en nivells superi-

ors. El 60% dels graduats en CFGM i el 50% en CFGS decideixen continuar estudi-

ant.  

 

Malgrat l’increment de l’atur entre tots els grups socials, la inserció laboral de les per-

sones graduades en formació professional continua sent relativament bona (per sobre 

del 60% en els CFGM i del 50% en els CFGS). El que ha crescut molt d’ençà de l’inici de 

la crisi d’ocupació és el percentatge de persones graduades en formació professional 

que continuen estudiant. Podem dir que s’ha incrementat significativament: 20 punts 

en CFGM i 11 punts en CFGS. 

 



 
Els reptes de la Formació Professional a Catalunya: indicadors 

comparats i propostes de  reforma 

 

 

7 

Dossier de premsa FJB 

 

 

 

El principal problema d’inserció laboral dels joves no és de formació sinó de man-

ca de creació d’ocupació qualificada al nostre país. Si no hi ha més ocupació de 

qualitat al nostre país, en gran mesura es deu a la manca d’inversió en recerca i 

innovació de les nostres empreses i dels seus responsables. 

 

El pes relatiu de les persones amb estudis postobligatoris a les empreses en activitats 

d’alt valor afegit (serveis basats en coneixement i elevat ús de tecnologia) és gairebé 

del 80% en el sector dels serveis i superior al 60% en el de la indústria. Les oportunitats 

d’ocupació de les persones depenen tant de la seva formació com de l’aposta pel ta-

lent i innovació que facin les empreses. L’endarreriment d’Espanya en inversió en R+D 

respecte dels països europeus es deu principalment al baix percentatge d’inversió pro-

vinent de les empreses (inferior al 45%).  
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2. Recomanacions polítiques de l’estudi 

 

L’anàlisi de les fortaleses i debilitats del sistema de formació professional català ha portat 

a l’elaboració d’una sèrie de recomanacions polítiques. Aquestes recomanacions 

s’estructuren en quatre línies estratègiques d’actuació que es presenten a continuació. 

 

2.1. El prestigi i reconeixement social de la formació professional 

 

Reformar la governança de la formació professional inicial per tal de facilitar-

ne la coordinació amb la resta del sistema educatiu.  

 

La Direcció General de Formació Professional actualment forma part del Departa-

ment d’Ensenyament, fet que facilita la coordinació amb els estudis secundaris 

obligatoris i el batxillerat, ambdós competència d’aquesta conselleria. Manca en 

canvi que s’estableixi un espai polític efectiu de coordinació entre l’oferta de cicles 

formatius de grau superior i els ensenyaments universitaris. 

 

La col·laboració entre centres de formació professional i universitats pot contribuir 

a facilitar les transicions educatives de l’alumnat i a millorar la vinculació entre 

oferta d’educació superior i el teixit empresarial en el territori.  

 

Reforçar l’aprenentatge de competències bàsiques en el currículum dels estu-

dis professionals i donar suport a les persones graduades en formació pro-

fessional que volen continuar els seus estudis. 

 

Cada vegada més, les persones graduades en formació professional decideixen 

continuar els seus estudis en nivells superiors. Les autoritats educatives han flexi-

bilitzat l’accés als cicles formatius de grau superior i han incentivat l’accés als es-

tudis universitaris de les persones graduades en formació professional per mitjà 

del reconeixement de crèdits i l’ampliació de les quotes d’accés. 

 

Es proposa que aquestes mesures flexibilitzadores vagin acompanyades d’un re-

forç de les competències bàsiques en el currículum dels estudis professionals, de 

tal manera que les persones que s’hi graduen puguin continuar els seus estudis en 

nivells superiors sense cap problema. També cal que les pròpies institucions uni-

versitàries adaptin els seus processos i posin en pràctica iniciatives de suport a 

l’alumnat que hi accedeix per la via professional. 
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Cal que l’aposta pels programes de qualificació professional inicial i els cur-

sos de preparació de les proves d’accés als cicles formatius de grau mig vagin 

acompanyats d’una major inversió de recursos públics en els centres de se-

cundària per tal de gestionar millor les dificultats d’aprenentatge en els ense-

nyaments obligatoris. 

 

La formació professional per sí mateixa no és la solució al fracàs escolar i a 

l’abandonament educatiu prematur. És funció de l’educació secundària obligatòria 

proveir tota la població amb uns bàsics comuns de coneixements i competències. 

 

Únicament en els casos que els centres de secundària no puguin atendre adequa-

dament l’alumnat, els programes de qualificació professional inicial poden ser una 

alternativa, i de fet la necessitat social d’aquests programes a Catalunya sembla 

ser molt superior a l’oferta existent.  

 

No és lògic, no obstant, que els centres de secundària optin per orientar l’alumnat 

amb dificultats d’aprenentatge cap a la preparació de les proves d’accés als cicles 

formatius enlloc d’articular suport addicional que recolzi la graduació d’aquest 

alumnat a l’ESO. 

 

Potenciar la professionalització de l’orientació tant educativa com laboral en 

els centres educatius. 

 

L’orientació és una activitat fonamental dels centres educatius i component essen-

cial dels processos formatius. Cal una aposta decidida per millorar com s’està fent 

l’orientació en el nostre sistema formatiu i una professionalització de la tasca ori-

entadora. L’orientació ha d’ajudar l’alumne a governar la seva trajectòria formativa 

i laboral.  

 

Els elevats nivells d’atur juvenil i l’elevat abandonament educatiu prematur ens in-

diquen que cal un seguiment de la trajectòria formativa i laboral del jove que no 

permeti que quedi desconnectat de la formació i el treball. Aquesta orientació no 

únicament ajudarà els joves en les seves transicions, també obligarà els centres 

formatius de diferents nivells a coordinar la seva activitat en el territori i a conèixer 

millor el seu entorn social i laboral. 

 

2.2. L’articulació d’una formació de qualitat al llarg de la vida 

 

 

Integració real dels subsistemes de formació professional (inicial i per 

l’ocupació) sota una única direcció política.  

 

La governança dels diferents subsistemes de formació professional està fragmen-

tada entre les conselleries d’Ensenyament, de Treball i entitats participades pels 

agents socials.  S’ha parlat molt de la integració dels diferents subsistemes i el 

principal obstacle és la negativa dels actors implicats a cedir quotes de poder. Cal 

una voluntat política decidida que faci que l’òrgan responsable de la planificació 

de tota la formació professional sigui un únic ens. Aquest ens podria ser consorci-

at entre les administracions que actualment gestionen els subsistemes de la for-

mació professional, a més de participat pels agents socials.  
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Cal que hi hagi una direcció política de la formació professional que es faci res-

ponsable de la coherència del sistema i de la coordinació de les seves accions. 

 

Provisió unificada de tota la formació professional en centres integrats. Cal 

que el sistema de formació professional concentri capacitat i qualitat en els 

seus centres de formació.  

 

La distinció entre centres que atenen alumnat provinent de l’educació secundària i 

centres que atenen alumnat provinent del mercat laboral ja no té sentit. Els centres 

de formació professional inicial estan atenent professionals en atur que volen reci-

clar-se i manifesten que és una de les tasques que es veuen perfectament capaços 

de fer. 

 

Cal que els centres de formació professional puguin oferir formació a joves sense 

experiència laboral, aturats, ocupats i fins i tot amb convenis directes amb les em-

preses. A més, aquests centres són una infraestructura clau per tal de poder oferir 

tot un catàleg de serveis que va des del reconeixement de competències fins al 

suport i orientació de les persones en atur en el seu sector d’activitat.  

 

Disseny i implementació de sistemes públics d’avaluació de la qualitat i els 

resultats de la formació professional inicial i per a l’ocupació.  

 

No existeix cap raó perquè els responsables del sistema educatiu disposin de me-

sures d’avaluació de la qualitat de l’aprenentatge en l’educació generalista i aca-

dèmica però no a la professional. Aquesta avaluació hauria d’incloure tant la for-

mació professional inicial com la formació per a l’ocupació. En el cas de la 

formació per a l’ocupació l’objectiu principal de l’avaluació hauria de ser l’impacte 

d’aquesta sobre les oportunitat laborals dels aprenents.  

 

El sistema de formació per l’ocupació s’ha regit des de la seva creació per criteris 

de cobertura i no estrictament per criteris de qualitat i efectivitat. Cal que 

l’avaluació de la qualitat formi part inherent del sistema i que l’ús dels recursos es-

tigui estrictament condicionat a la satisfacció d’aquests criteris de qualitat i efecti-

vitat de les intervencions. 

 

2.3. La vinculació del sistema formatiu amb el productiu 

 

Accés i ús d’infraestructures i tecnologia de les empreses per part del centres.  

 

La gran majoria dels centres de formació professional tenen dificultats per accedir 

a infraestructures i tecnologies de darrera generació a conseqüència de l’elevat 

cost econòmic de les mateixes. Determinades branques formatives requereixen 

una forta inversió en la instal·lació i el manteniment d’equipaments, són intensives 

en l’ús de tecnologies en contínua evolució o no poden afrontar les despeses de 

drets d’autor associades als productes del coneixement. Una major i més efectiva 

col·laboració entre les empreses i els centres en el territori, faria que els centres de 

formació poguessin optimitzar l’accés i ús d’infraestructures i tecnologies a un 

cost molt menor. 

 

Actualització professional del professorat i reforç de l’expertesa pràctica en el 

currículum.   
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L’actualització professional del professorat és una condició indispensable per po-

der oferir una formació pràctica de qualitat a l’alumnat. La col·laboració entre els 

centres de formació i les empreses permet implementar projectes pedagògics que 

reforcin l’expertesa pràctica en la formació de l’alumnat. A més a més, aquesta 

col·laboració facilita el contacte del professorat amb els professionals del sector i 

la participació en activitats de reciclatge professional a les empreses i els centres. 

 

Contractació de professorat especialista a temps parcial en els centres de 

formació.  

 

Més enllà del reciclatge del professorat a temps complert, cal apostar més per con-

tractar professorat a temps parcial que provingui del camp professional i que man-

tingui la seva activitat en aquest camp. La figura del professor especialista permet 

que els centres de formació professional contractin professionals d’èxit i amb ex-

periència reconeguda que, malgrat no disposar de la titulació corresponent, pu-

guin aportar a l’ensenyament reglat un coneixement molt específic i actualitzat en 

un determinat camp d’activitat. 

 

Control de qualitat i avaluació de les places de formació en centres de treball 

(FCT) i de la formació dual.  

 

Actualment existeix una gran dificultat en els centres de formació per oferir a 

l’alumnat places de pràctiques de qualitat en centres de treball. L’agregació estra-

tègica dels centres de formació en clústers industrials facilitaria la identificació 

d’aquestes empreses i el seguiment i avaluació de les pràctiques professionals que 

s’hi realitzen. La recent aposta per la formació en alternança s’ha realitzat sense 

comptar amb una adequada avaluació de l’efectivitat de les FCT. Resulta difícil 

pensar que no es repetiran els mateixos errors de manca de qualitat i transparèn-

cia en la nova formació en alternança. 

 

Participació dels representants dels treballadors, les empreses i les associaci-

ons sectorials en el desenvolupament de polítiques de formació pels diferents 

sectors d’activitat econòmica i pels diferents territoris.  

 

Aquests òrgans sectorials de participació informarien l’òrgan responsable de la 

planificació general. Aquests òrgans elevarien les propostes d’ordenació de l’oferta 

formativa relativa a cada família professional. A nivell territorial cal que s’estableixi 

un vincle de coordinació entre els òrgans participats en el territori i la presa de de-

cisions a nivell nacional. El Consell Català de la Formació Professional podria rea-

litzar aquesta tasca a partir de coordinar la seva activitat i vehicular les demandes 

dels consells de la formació professional locals i comarcals. 

 

Articulació d’una estratègia de desenvolupament econòmic que inclogui un 

paper destacat i clar per les polítiques de formació professional.  

 

Les polítiques econòmiques i laborals tenen un impacte directe sobre la formació. 

Cal que els diferents departaments de la Generalitat -inclòs Ensenyament- articulin 

les seves polítiques dins d’una estratègia més general de desenvolupament eco-

nòmic i social. Aquestes estratègies normalment comptaran amb el lideratge de les 

àrees d’economia dels governs, però cal que la veu educativa també hi tingui pes i 

sigui reconeguda en la presa de decisions. 
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2.4. Polítiques de formació professional fonamentades en l’evidència 

 

 

Priorització de la recerca en formació professional en les convocatòries dels 

organismes públics.  

 

A Catalunya existeix un dèficit en el camp de la recerca educativa en formació pro-

fessional. Calen instruments polítics i financers que incentivin la producció de re-

cerca en aquest camp i que siguin útils per a la presa de decisions polítiques en 

matèria de formació professional. Un d’aquests instruments poden ser les convo-

catòries en R+D+i de l’AGAUR. Es proposa que aquestes convocatòries prioritzin el 

finançament d’estudis sobre el sistema de formació i qualificació professional a 

Catalunya i obrin fons finalistes per la recerca en aquest camp. 

 

Creació de l’Observatori Català de la Formació Professional.  

 

A Catalunya no existeix cap entitat que coordini la producció, sistematització i 

mobilització d’evidència empírica sobre formació professional a nivell nacional. A 

la ciutat de Barcelona, vinculat al Consell de la Formació Professional de la ciutat, 

ja existeix un Observatori de la Formació Professional i se n’han creat més a altres 

municipis del país. Es recomana la creació d’un Observatori Català de la Formació 

Professional que assumeixi aquestes funcions per al conjunt del país i que informi 

la presa de decisions polítiques mitjançant la seva vinculació al Consell Català de 

la Formació Professional. 

 

Sistematització i lliure accés a les dades públiques sobre demanda, oferta i 

assignació de places escolars als centres de formació professional.  

 

Les decisions de planificació de l’oferta i regulació de l’accés a Catalunya es conti-

nuen prenent sense l’evidència necessària. Això és degut a la pobra qualitat dels 

processos de recollida i sistematització de dades estadístiques a partir de proces-

sos administratius. Cal un impuls de les àrees estadístiques de les administracions 

responsables de la planificació educativa. També cal que aquestes dades siguin 

d’accés lliure als grups d’investigació perquè puguin produir evidència rellevant 

pel debat en formació professional al nostre país. 
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Annex. Resum de resultats 

1. Nivell d’estudis de la població adulta 

 

Fortaleses   Debilitats 

 Durant la darrera dècada s’ha re-

duït de manera important el per-

centatge de població amb baixes 

qualificacions. 

 El percentatge de població amb 

estudis d’educació terciària s’ha 

incrementat gairebé 10 punts per-

centuals en els darrers anys.  

 El progrés educatiu a Catalunya ha 

estat liderat principalment pel bon 

rendiment de les dones joves en 

els estudis terciaris. 

 

 Catalunya presenta nivells inac-

ceptables de població adulta amb 

baixa qualificació (45%). A Europa 

hi ha 19 punts percentuals menys 

de població poc qualificada. 

 La comparativa europea mostra 

que Catalunya té un important dè-

ficit de població amb qualificaci-

ons intermèdies.  

 L’evolució de la població amb bai-

xa qualificació a Catalunya és po-

sitiva però no aconsegueix reduir 

l’escletxa respecte d’Europa. De 

fet Catalunya és una de les CCAA 

on aquesta reducció ha estat me-

nor. 

 Madrid, País Basc i Navarra són les 

CCAA amb millor nivell educatiu i 

les que han millorat més en la dar-

rera dècada. 

 La baixa graduació a la secundària 

inferior (ESO) i l’elevat abandona-

ment a la secundària superior 

(Batxillerat i CFGM) són la princi-

pal causa de la baixa qualificació 

de la població jove a Catalunya. 

 L’elevada polarització educativa a 

Catalunya no és deguda a un ex-

cés d’universitaris sinó a l’elevat 

abandonament escolar prematur. 

 

 

Fortaleses 

 

 Durant la darrera dècada s’ha reduït de manera important el percentatge de po-

blació amb baixes qualificacions. 

 

 El percentatge de població amb estudis d’educació terciària s’ha incrementat gai-

rebé 10 punt percentuals en els darrers anys.  
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G2. Evolució de la població segons nivell d’estudis a Catalunya, Espanya i UE. 25-

64 anys. 2001-2011 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades EPA. 

 

 El progrés educatiu a Catalunya ha estat liderat principalment pel bon rendiment 

de les dones joves en els estudis terciaris. 

 

G3. Nivell educatiu assolit per la població a Catalunya segons edat i sexe. 2011 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades EPA. 

 

Debilitats 

 

 Catalunya presenta nivells inacceptables de població adulta amb baixa qualifica-

ció (45%). A Europa hi ha 19 punts percentuals menys de població poc qualifica-

da. 

 La comparativa europea mostra que Catalunya té un important dèficit de pobla-

ció amb qualificacions intermitges.  
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G1. Nivell educatiu assolit població 25-64 anys. 2011. 

 
Font: Elaboració pròpia amb dades d’Eurostat.  

 

 

 L’evolució de la baixa qualificació a Catalunya és positiva però no aconsegueix 

reduir l’escletxa respecte d’Europa. De fet, Catalunya és una de les CCAA on 

aquesta reducció ha estat menor. 
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G4. Evolució de la població 25-64 anys amb educació secundària o inferior. 

 
Font: Elaboració pròpia amb dades d’Eurostat.  

 

 Madrid, País Basc i Navarra són les CCAA amb millor nivell educatiu i les que han 

millorat més en la darrera dècada. 

 

G5. Evolució de la població activa segons nivell educatiu assolit a les CCAA. 25-64 

anys. 2001-2011 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades EPA. 

 

 La baixa graduació a la secundària inferior (ESO) i l’elevat abandonament a la 

secundària superior (Batxillerat i CFGM) són la principal causa de la baixa quali-

ficació de la població jove a Catalunya. 
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 L’elevada polarització educativa a Catalunya no és deguda a un excés 

d’universitaris sinó a l’elevat abandonament escolar prematur. 
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2. La formació professional inicial 

Fortaleses Debilitats 

 En la darrera dècada els estudis de 

tipus professional són els que més 

han crescut entre la població adul-

ta, en especial els CFGS. 

 Els països no han de triar entre 

apostar pels estudis acadèmics o 

professionals. Els països i les 

CCAA amb major nivell d’estudis 

tenen elevada població amb estu-

dis acadèmics (batxillerat i univer-

sitat) i elevada població amb estu-

dis professionals (CFGM i CFGS). 

 A Catalunya destaca l’elevada es-

colarització a CFGM als 16 anys. 

Aquest fenomen és degut a dues 

causes. La primera és la baixa re-

petició a primària i els tres primers 

cursos d’ESO. La segona causa és 

l’orientació de l’alumnat de 4art 

d’ESO que presenta problemes 

d’aprenentatge cap a la preparació 

de les proves d’accés a CFGM. Ca-

talunya és la CCAA amb una major 

proporció d’alumnes de CFGM 

provinents de proves d’accés (1 de 

cada 3 alumnes). 

 La matrícula s’ha incrementat més 

d’un 30% des de l’inici de la crisi 

als estudis professionals. 

L’expansió de la matrícula als es-

tudis professionals està sent lide-

rada principalment pel sector pú-

blic.  

 La crisi econòmica i l’increment de 

l’atur jove ha fet que creixi el pes 

de la matrícula dels majors de 20 

anys als CFGM. Les CCAA amb una 

proporció més elevada de majors 

de 20 anys als CFGM són els terri-

toris amb taxes d’ocupació jove 

més baixes. 

 Al batxillerat la matrícula és més 

elevada que als CFGM però la dife-

rència s’ha reduït força en els dar-

rers anys. 

 La matrícula als CFGS creix d’una 

manera més ràpida que als CFGM, 

però en aquest cas no creix la po-

blació que es reincorpora tarda-

nament al sistema. 

 Catalunya és un del països de la 

Unió Europea amb una taxa més 

elevada  d’abandonament educatiu 

prematur. 

 Entre els països amb majors taxes 

d’abandonament educatiu prema-

tur, Catalunya és un del països on 

menys s’ha reduït l’abandonament 

durant el període de crisis econò-

mica. 

 A nivell europeu no s’observa una 

relació entre l’abandonament edu-

catiu prematur i el pes de la for-

mació professional en l’educació 

secundària superior. 

 Els estudis professionals tenen un 

pes més elevat a l’educació se-

cundària superior (CFGM) que no 

pas a la terciària (CFGS). 

 Si bé els estudis professionals es 

consoliden com a porta d’entrada 

al sistema per aquells que volen 

una segona oportunitat, la resta 

de nivells educatius no semblen 

estar realitzant aquesta funció. 

 Els CFGM són encara uns estudis 

molt masculinitzats, però no és 

així en el cas dels CFGS. 

 El perfil d’edat de l’alumnat de 

CFGM és diferent al del batxillerat. 

L’alumnat de CFGM acostuma a 

tenir una edat més elevada degut 

a la repetició en les etapes prèvies 

dels sistema o per haver-se rein-

corporat a la formació després 

d’una etapa al mercat laboral. 

 El sector privat té una gran impor-

tància en els estudis de CFGS i 

principalment a la Regió Metropo-

litana de Barcelona. Aquesta situa-

ció podria explicar-se per una de-

manda insatisfeta d’accés als 

estudis terciaris en el sector pú-

blic. 
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Fortaleses 

 

 En la darrera dècada els estudis de tipus professional són els que més han cres-

cut entre la població adulta, en especial els CFGS. 

 

G5. Evolució de la població amb estudis postobligatoris segons tipus d’estudis a Ca-

talunya i Espanya. 25-64 anys. 2011 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades EPA. 

 

 

 Els països no han de triar entre apostar pels estudis acadèmics o professionals. 

Els països i les CCAA amb major nivell d’estudis tenen elevada població amb es-

tudis acadèmics (batxillerat i universitat) i elevada població amb estudis profes-

sionals (CFGM i CFGS). 
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G11. Les comunitats autònomes segons tipus d’estudis terciaris de la població. 25-

64. 2011 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades EPA. 

 

 A Catalunya destaca l’elevada escolarització a CFGM als 16 anys. Aquest feno-

men és degut a dues causes. La primera és la baixa repetició a primària i els tres 

primers cursos d’ESO. La segona causa és l’orientació de l’alumnat de 4t d’ESO 

que presenta problemes d’aprenentatge cap a la preparació de les proves d’accés 

a CFGM. Catalunya és la CCAA amb una major proporció d’alumnes de CFGM 

provinents de proves d’accés (1 de cada 3 alumnes). 

 

M2. Taxa d’escolarització als 16 anys a CFGM a les CCAA. Curs 2009/10 
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T4. Accés a CFGM via proves d’accés per tipus de centre a les CCAA. Curs 2009/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri d'Educació 

 

 

 La matrícula s’ha incrementat més d’un 30% des de l’inici de la crisi als estudis 

professionals. L’expansió de la matrícula als estudis professionals està sent lide-

rada principalment pel sector públic.  

 

T1. Evolució de la participació en estudis postobligatoris a Catalunya. Curs 2007/08 

- 2011/12. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d'Ensenyament i Idescat 

 

 La crisi econòmica i l’increment de l’atur jove ha fet que creixi el pes de la matrí-

cula dels majors de 20 anys als CFGM. Les CCAA amb una proporció més elevada 

de majors de 20 anys als CFGM són els territoris amb taxes d’ocupació jove més 

baixes. 
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G5. Les comunitats autònomes segons pes de l’alumnat de vint anys (o més) a CFGM 

i taxa d’ocupació de la població de 20-24 anys. Curs 2009/10 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri d'Educació 

 

 Al batxillerat la matrícula és més elevada que als CFGM però la diferència s’ha 

reduït força en els darrers anys. 

 

 La matrícula als CFGS creix d’una manera més ràpida que als CFGM. 

 

Debilitats 

 

 Espanya i Catalunya és un del països de la Unió Europea amb una major taxa 

d’abandonament educatiu prematur. 

 

 Entre els països amb majors taxes d’abandonament educatiu prematur, Catalu-

nya un del països on menys s’ha reduït l’abandonament durant el període de cri-

sis econòmica. 
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G2. Evolució de l’Abandonament Educatiu Prematur d’educació i formació. 2007 -

2011. 

 

 

Font: Font: Elaboració pròpia amb dades d’Eurostat.  

 

 

 A nivell europeu no s’observa una relació entre l’abandonament educatiu prema-

tur i el pes de la formació professional en l’educació secundària superior. 

 

G4. Abandonament educatiu prematur segons alumnat itineraris professionals. 

 

Font: Elaboració pròpia amb dades d’Eurostat.  
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 Els estudis professionals tenen un pes més elevat a l’educació secundària superi-

or (CFGM) que no pas a la terciària (CFGS). 

 

 

G6. Evolució de la participació en CFGM segons edat a Catalunya. Curs 

2007/2008 - 2011/12 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri d'Educació 

 

 

 

 Si bé els estudis professionals es consoliden com a porta d’entrada al sistema per 

aquells que volen una segona oportunitat, la resta de nivells no semblen estar 

realitzant aquesta funció. 

 

 Els CFGM són encara uns estudis molt masculinitzats, però no és així en el cas 

dels CFGS. 

 

G12. Evolució de la participació en CFGS del homes a Catalunya. Curs 2007/08 - 

2011/12 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri d'Educació 
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G5. Taxa d’escolarització  a secundària segons edat i tipus d’estudis a Catalunya. 

2011 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri d'Educació 

 

 

 El perfil d’edat de l’alumnat de CFGM és diferent al del batxillerat. L’alumnat de 

CFGM acostuma a ser major degut a la repetició en les etapes prèvies dels siste-

ma o per haver-se reincorporat a la formació després d’una etapa al mercat la-

boral. 

 

G6. Evolució de la participació en CFGM segons edat a Catalunya. Curs 2007/2009 - 

2011/12 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri d'Educació 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

16 anys 17 anys 18 anys 19 anys 20 anys i

més

%
 A

lu
m

n
a
t 

2007-08 2011-12



 
Els reptes de la Formació Professional a Catalunya: indicadors 

comparats i propostes de  reforma 

 

 

26 

Dossier de premsa FJB 

 

 El sector privat té una gran importància en els estudis de CFGS i principalment a 

la Regió Metropolitana de Barcelona. Aquesta situació podria explicar-se per una 

demanda insatisfeta d’accés als estudis terciaris en el sector públic. 

 

G13. Evolució de la participació en CFGS segons titularitat a Catalunya i Espanya. 

Curs 2007/08 - 2011/12 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri d'Educació 

  

66

68

70

72

74

76

78

80

2007-08 2008-09 2009-10 2010-2011 2011-12

%
 t

it
u

la
ri

ta
t 

p
ú

b
li
c
a

Espanya Catalunya



 
Els reptes de la Formació Professional a Catalunya: indicadors 

comparats i propostes de  reforma 

 

 

27 

Dossier de premsa FJB 

 

 

3. Desenvolupament de les competències al llarg de la vida 

 

Fortaleses Debilitats 

 Catalunya és un dels pocs països 

on la formació dirigida a les per-

sones aturades és més important 

que la de les persones ocupades. 

 

 

 Catalunya està a la cua d’Europa 

en participació a la formació al 

llarg de la vida i es situa per sota 

de la mitjana espanyola (1 de cada 

10 persones 25-64 anys) 

 Existeixen grans desigualtats en 

l’accés a aquesta formació per 

edat. La població jove i els majors 

de 55 anys són els que menys ac-

cedeixen a aquesta formació. 

 La població amb un nivell d’estudis 

més elevat és la que més accedeix 

a la formació al llarg de la vida. Es 

dóna l’Efecte Mateu en la formació: 

aquells que en tenen més són els 

que més en reben. 

 La grandària de l’empresa continua 

condicionant molt les possibilitats 

d’accedir a la formació. La petita i 

la mitjana empresa no aconsegueix 

bonificar les quotes de la Seguretat 

Social per formació tal i com fa la 

gran empresa. 

 

 

 

Fortaleses 

 

 Catalunya és un dels pocs països on la formació dirigida a les persones aturades 

és més important que la de les persones ocupades. 
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 Únicament un 60% dels NINIS té estudis secundaris inferiors o menys, la resta té 

estudis secundaris superiors (28%) o terciaris (12%). 

 

G7. Nivell d’estudis dels NINIS a Catalunya. 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades EPA. 

 

 

Debilitats 

 

 Catalunya està a la cua d’Europa en participació a la formació al llarg de la vida 

i es situa per sota de la mitjana espanyola (1 de cada 10 persones 25-64 anys). 

 

G1. Participació en activitats de formació de la població de 25 a 64 anys. 2011. 

 

Font: Elaboració pròpia amb dades d’Eurostat.  

 

 Existeixen grans desigualtats en l’accés a aquesta formació per edat. La població 

jove i els majors de 55 anys són els que menys accedeixen a aquesta formació. 
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G5. Participació en accions formatives dirigides principalment a la població ocupada 

segons edat i sexe a Catalunya. 2010 

 

Font: Observatori FP. Fundació BCN Formació Professional 

 

 La població amb un nivell d’estudis més elevat és la que més accedeix a la forma-

ció al llarg de la vida. Es dóna l’Efecte Mateu en la formació: aquells que en tenen 

més són els que més en reben. 

 

 La grandària de l’empresa continua condicionant molt les possibilitats d’accedir 

a la formació. La petita i la mitjana empresa no aconsegueix bonificar les quotes 

de la Seguretat Social per formació tal i com fa la gran empresa. 

 

T4. Treballadors participants en activitats de formació finançades per l’empresa se-

gons nombre de treballadors2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Font: Elaboració pròpia amb dades d’Eurostat 
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4. Rellevància de la formació i ús de les competències 

Fortaleses Debilitats 

 La gran majoria de graduats en 

CFGM que continuen estudis ho 

fan als CFGS (65%). En el cas dels 

graduats en CFGS ho fan a la uni-

versitat (75%). 

 Les FCT són una bona via 

d’inserció laboral. Més d’un 20% 

dels graduats en CFGM continuen 

trobant la seva feina gràcies a les 

pràctiques professionals. En CFGS 

aquesta xifra és una mica inferior 

(16%). 

 Les ocupacions amb elevat ús de 

la tecnologia i del coneixement 

són les que ocupen població amb 

major nivell d’estudis. 

 L’atur s’ha incrementat per tots els 

nivells d’estudis a Catalunya però 

el diferencial d’atur segons nivells 

d’estudis també s’ha incrementat. 

 El nivell d’estudis no únicament 

protegeix millor respecte de l’atur, 

també possibilita un menor temps 

en l’atur. 

 

 

 Espanya continua estant per sota 

de la mitjana Europa en recerca i 

innovació. La recerca i la innovació 

feta per les empreses és molt bai-

xa i és principalment el sector pú-

blic que lidera aquest sector. 

 Els països amb major despesa en 

R+D tenen una fort pes del sector 

privat en aquesta despesa.  

 Els requeriments d’estudis per 

evitar l’atur s’incrementa amb 

l’edat i de generació en generació. 

Per la població jove l’assoliment 

d’estudis secundaris superiors ja 

no fa gaire diferència respecte de 

l’atur, els hi calen estudis terciaris. 

 Més de la meitat de la població 

aturada té únicament estudis se-

cundaris inferiors o menys. 

 Amb la crisi econòmica ha caigut 

gairebé 20 punts la inserció labo-

ral de les persones graduades en 

FP i ha crescut 10 punts el percen-

tatge de persones graduades en FP 

que continuen estudiant. 

 La significativitat de la primera 

feina de les persones graduades 

en FP ha caigut 10 punts des de 

l’inici de la crisi però continua 

sent superior al 60%. 

 La manca d’experiència laboral 

continua sent una barrera per tro-

bar feina. Més del 20% dels gradu-

ats diuen no trobar feina per 

aquesta raó. 

 

 

Fortaleses 

 

 La gran majoria de graduats en CFGM que continuen estudis ho fan als CFGS 

(65%). En el cas dels graduats en CFGS ho fan a la universitat (75%). 
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G7. Estudis en curs de les persones graduades en CFGM a Catalunya. 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Estudi d’inserció laboral dels tècnics i tècnics superiors en formació professional i ensenyaments de 

règim especial 2012 

 

G8. Estudis en curs de les persones graduades en CFGS a Catalunya. 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Estudi d’inserció laboral dels tècnics i tècnics superiors en formació professional i ensenyaments de 

règim especial 2012 

 

 Un 20% de la nova matrícula a les principals universitats catalanes prové de les 

persones graduades en FP. Els estudis amb major presència de graduats en FP 

són els d’educació, salut i enginyeries. 

 

 Les FCT són una bona via d’inserció laboral. Més d’un 20% dels graduats en 

CFGM continuen trobant la seva feina gràcies a les pràctiques professionals. En 

CFGS aquesta xifra és una mica inferior (16%). 
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G9. Evolució de les vies per trobar feina de les persones graduades en CFGM a Cata-

lunya. 2012 

 
Font: Estudi d’inserció laboral dels tècnics i tècnics superiors en formació professional i ensenyaments de 

règim especial 2012 

 

G10. Evolució de les vies per trobar feina de les persones graduades en CFGS a Cata-

lunya. 2012 

 
Font: Estudi d’inserció laboral dels tècnics i tècnics superiors en formació professional i ensenyaments de 

règim especial 2012 

 

 

 Les ocupacions amb elevat ús de la tecnologia i del coneixement són les que ocu-

pen població amb major nivell d’estudis. 
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G4. Ús de la tecnologia i del coneixement segons nivell d’estudis a Catalunya. 2011 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades EPA. 

 

 

 L’atur s’ha incrementat per tots els nivells d’estudis a Catalunya però el diferen-

cial d’atur segons nivells d’estudis també s’ha incrementat. 

 

G2. Evolució de l’atur registrat segons nivell d’estudis a Catalunya. 2007-12 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades EPA. 

 

 

 El nivell d’estudis no únicament protegeix millor respecte de l’atur, també possi-

bilita un menor temps en l’atur. 
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G3. Temps a l’atur segons nivell d’estudis a Catalunya. 2012 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades EPA. 

 

 

 

Debilitats 

 

 Espanya continua estant per sota de la mitjana Europa en recerca i innovació. La 

recerca i la innovació feta per les empreses és molt baixa i és principalment el 

sector públic que lidera aquest sector. 

 

G9. Despesa en R+D. 2011 

 

Font: Elaboració pròpia amb dades d’Eurostat.  
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G10. Despesa en R+D segons font de la despesa. 2011 

 

Font: Elaboració pròpia amb dades d’Eurostat.  

 

 Els països amb major despesa en I+D tenen un fort pes del sector privat en 

aquesta despesa.  

 

G11. Despesa en R+D segons pes de la despesa d’empreses. 2011 

 

Font: Elaboració pròpia amb dades d’Eurostat.  
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 Els requeriments d’estudis per evitar l’atur s’incrementa amb l’edat i de genera-

ció en generació. Per la població jove l’assoliment d’estudis secundaris superiors 

ja no fa gaire diferència respecte de l’atur, els hi calen estudis terciaris. 

 

G4. Taxa d’atur segons nivell d’estudis i edat a Catalunya. 2011 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades EPA. 

 

 

 Més de la meitat de la població aturada té únicament estudis secundaris inferiors 

o menys. 

 

G5. Nivell d’estudis de les persones en atur a Catalunya. 2011 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades EPA. 
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 Amb la crisi econòmica ha caigut gairebé 20 punts la inserció laboral de les per-

sones graduades en FP i ha crescut 10 punts el percentatge de persones gradua-

des en FP que continuen estudiant. 

 

G3. Evolució de la inserció de les persones graduades en CGFS a Catalunya. 2007-12. 

 

Font: Estudi d’inserció laboral dels tècnics i tècnics superiors en formació professional i ensenyaments de 

règim especial 2012.  

 

 La significativitat de la primera feina de les persones graduades en FP ha caigut 

10 punts des de l’inici de la crisi però continua sent superior al 60%. 

 

G6. Evolució de la significativitat de la feina entre les persones graduades en FP a 

Catalunya. 2012 

 

Font: Estudi d’inserció laboral dels tècnics i tècnics superiors en formació professional i ensenyaments de 

règim especial 2012.  
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 La manca d’experiència laboral continua sent una barrera per trobar feina. Més 

del 20% dels graduats diuen no trobar feina per aquesta raó. 

 

Gràfic 11. Motiu pels quals no troben feina les persones graduades en estudis pro-

fessionals a Catalunya. 2012 

 

Font: Estudi d’inserció laboral dels tècnics i tècnics superiors en formació professional i ensenyaments de 

règim especial 2012.  
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