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Un dels efectes més devastadors de la crisi econòmica ha estat l’em·
pitjorament de la situació laboral dels joves, especialment dels que
tenen un baix nivell de qualificació. Els seus nivells d’atur han aug·
mentat extraordinàriament i l’ocupació ha esdevingut més precària.
Aquesta situació ha posat els sistemes de formació professional de
nou en el centre del debat, ja que es considera que el seu bon funcio·
nament és la clau per assegurar la millora de les oportunitats dels jo·
ves que per manca de recursos, qualificacions o motivació no obtenen
formació universitària (OCDE, 2011). A més a més, les diferències en·
tre països respecte a la severitat dels problemes d’accés al mercat de
treball i a l’ocupació dels joves han estat relacionades amb les carac·
terístiques i el funcionament del sistema d’FP (Eichhorst i Neder, 2014;
Quintini i Martin, 2014) i ha augmentat la pressió sobre la necessitat
de repensar i millorar el disseny del sistema en molts països. En con·
cret, la formació professional dual ha esdevingut el paradigma orga·
nitzatiu associat als millors resultats i, en conseqüència, diversos or·
ganismes internacionals l’han reivindicat com a mesura per fer front al
repte de la formació i l’ocupació dels joves (CEDEFOP, 2014; Comissió
Europea, 2015; OCDE, 2016). Catalunya no ha estat una excepció en
aquesta dinàmica, tant pel que fa a l’empitjorament de la situació la·
boral dels joves (vegeu els Informes de l’Observatori Català de la Jo·
ventut) com en la diagnosi de la necessitat d’ajustar el funcionament
del sistema d’FP amb una especial atenció a la formació dual (Valiente
et al., 2014a; Valiente et al., 2014b).
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Paral·lelament, però en gran mesura desconnectat de l’especificitat del
sistema d’FP, s’ha desenvolupat un debat entorn dels mecanismes de
millora del funcionament dels sistemes educatius.1 L’abundant literatu·
ra comparada ha posat de manifest que les remarcables diferències
d’eficiència entre països semblen menys relacionades amb els recursos
monetaris totals invertits que amb l’estructura institucional dels siste·
mes educatius (Hanushek i Woessmann, 2015). Més enllà de la discus·
sió sobre l’impacte dels nivells de despesa (subjecte encara a debat),
sembla ben establert que maneres alternatives d’utilitzar els recursos
comporten resultats educatius diferents, per la qual cosa el disseny ins·
titucional és de gran rellevància i fins i tot mesures que no tenen gran
impacte sobre els pressupostos poden generar importants canvis de
funcionament en els sistemes educatius.
Malauradament, la connexió entre la literatura específica sobre el funci·
onament del sistema d’FP i la més general sobre el disseny institucional
del sistema educatiu és pràcticament inexistent. En aquest capítol, pro·
posem relacionar la rendició de comptes, una de les reformes conside·
rades potencialment més interessants, amb les actuals discussions de
reforma del sistema d’FP a Catalunya.
L’organització del capítol és la següent. En un primer apartat, repassem
la literatura que ha analitzat l’evolució de la demanda de qualificaci·
ons. L’objectiu és contextualitzar quin rol pot tenir l’FP com a mecanis·
me de capacitació laboral dels individus. En el segon apartat, analitzem
l’evidència sobre l’eficiència dels diferents dissenys institucionals de
l’FP, amb l’objectiu de discutir la superioritat associada a la formació
dual. Seguidament, fem un exercici similar de repàs de la literatura es·
pecialitzada respecte a l’impacte d’introduir un sistema de rendició de
comptes en els centres educatius com a motor de millores en la seva
activitat. En el quart apartat, finalment, discutim les possibilitats i els
potencials efectes beneficiosos d’introduir un sistema de rendició de
comptes sobre el sistema de l’FP dual.
1. Per a una revisió extensa i detallada, vegeu Burguess (2016).
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La demanda de competències en un món
productiu canviant2
L’anàlisi de l’evolució de la tipologia de demanda de treball des de la
ciència econòmica ha estat tradicionalment lligada a la discussió dels
efectes del canvi tecnològic.3 La irrupció de les anomenades tecnologies
de la informació i de la comunicació (TIC) en les empreses de tot el món i
certs fenòmens observats en la majoria de mercats de treball (especial·
ment l’increment del retorn als nivells educatius alts) van portar a conso·
lidar la idea que el canvi tecnològic tenia un biaix cap a alts nivells de
capital humà. És el que s’anomena skill-biased technological change. La
teoria parteix de la idea bàsica que els ordinadors substitueixen els tre·
balladors que desenvolupen tasques de rutina (susceptibles de ser codi·
ficables i, per tant, automatitzables), tant de caràcter manual com intel·
lectual, però complementen els treballadors que desenvolupen tasques
analítiques o interactives (no segueixen regles explícites o procediments).
Aquestes pertanyen a dos grups: per un cantó, hi ha les que requereixen
capacitats per resoldre problemes, intuïció, creativitat i persuasió (tas·
ques abstractes), i, per l’altre, les tasques que requereixen adaptabilitat
situacional, visual, reconeixement de llenguatge i interaccions personals
(tasques manuals). Els empresaris reaccionen a la reducció del preu del
capital (ordinadors) canviant la composició de les tasques i afavorint, per
tant, una major demanda de treballadors no rutinaris.
2. La definició de competència no està exempta de polèmica i debat. Aquí n'utilitzem
una aproximació molt simple i només volem destacar que el criteri bàsic que conside·
rem rellevant és que una competència és susceptible de ser modificada a través d’un
procés social (educatiu, per exemple). Això les diferencia del caràcter d’un individu,
que, segons entenem, depèn de la seva dotació genètica. Per a una discussió del tema,
Finegold i Notabartolo (2010) i OECD (2005).
3. Això no vol dir que no hi hagi altres elements que afectin clarament la demanda de
treball, els més importants dels quals són: la globalització i la divisió internacional
del treball; les condicions de competència en els mercats de productes; les pautes de
composició de la demanda de béns i serveis; i les institucions del mercat de treball.
Tanmateix, es considera que la causa actualment més important és el canvi tecnològic.
Per a una presentació de les diferents alternatives, vegeu Mañé (2001).
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Una conseqüència clara d’aquests efectes del canvi tecnològic associat
a les TIC és que apareix un procés de polarització en l’estructura ocupa·
cional.4 La idea bàsica és que les TIC són complementàries dels treba·
lladors altament qualificats (directius i professionals) que realitzen tas·
ques abstractes i substitutives de treballadors amb qualificacions
intermèdies que desenvolupen tasques rutinàries, mentre que encara
no poden substituir els treballadors que realitzen tasques de serveis
personals (baixa qualificació). La concentració dels llocs de treball cap
als extrems de la distribució ocupacional, tot afavorint les feines ocupa·
des per treballadors d’elevat nivell de qualificació (universitaris) i les de
baix nivell de qualificació, explicaria aquest procés de polarització. Tan·
mateix, no és del tot clar que, efectivament, aquestes ocupacions esti·
guin disminuint (Holzer, 2015). En primer lloc, s’argumenta que aques·
tes ocupacions no estan desapareixent, sinó que hi ha un procés de
substitució de les tradicionals en el sector manufacturer per noves ocu·
pacions intermèdies en el sector serveis que encara no apareixen cor·
rectament en les estadístiques, ja que necessiten un cert temps per
absorbir els canvis en el mercat de treball. En segon lloc, es posa en
evidència la contradicció entre aquesta teoria de la polarització i les
queixes dels empresaris sobre les dificultats que tenen per trobar treba·
lladors qualificats en aquestes ocupacions.5 En tercer lloc, Holzer de·
fensa que seria la pròpia limitació de l’oferta d’aquestes qualificacions
les que empenyerien els empresaris a cobrir els llocs de treball amb
individus amb un major nivell formatiu, bo i emmascarant en certa me·
sura la seva demanda. De fet, si s’analitzen les projeccions de demanda
futura de mà d’obra segons ocupacions, s’observa que la majoria del
creixement esperat de l’ocupació es concentra a la categoria de tècnics
i professionals associats (CEDEFOP, 2012; CEDEFOP, 2016). És discutible
que aquesta categoria ocupacional no es pugui considerar, almenys per
una part important de les subcategories que incorpora, del mateix tipus
4. Vegeu Autor (2010) per a una discussió del tema i Goos et al. (2009) per a evidència
empírica.
5. Vegeu, per exemple, el recent informe de Pimec (2016).
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de les que tradicionalment s’han classificat com a semiqualificades.6
Finalment, malgrat que es defensi que és un fenomen generalitzat, ate·
sa l’homogeneïtat de l’impacte tecnològic, sembla raonable pensar que
les realitats pròpies de cada economia poden influir sobre la presència
i/o intensitat del fenomen.
Per al cas d’Espanya, l’evidència no és concloent. Serrano (2014) analit·
za per a Espanya l’evolució ocupacional els darrers vint anys i conclou
que, malgrat que en termes relatius es pot parlar de polarització, l’es·
tructura ocupacional actual és força divergent de la mitjana europea,
amb una menor presència d’ocupacions d’alta qualificació i una major
presència de les associades a baixa qualificació. La menor presència de
qualificacions intermèdies és, doncs, una regularitat estructural i no
una conseqüència de canvis recents. En canvi, Anghel et al. (2015) i
Consoli i Sánchez-Barrioluengo (2016) afirmen amb més rotunditat que
l’estructura de l’ocupació a Espanya s’ha polaritzat seguint clarament la
tendència general de les altres economies desenvolupades. Pel que fa
a la situació específica de Catalunya, l’evidència és força limitada i amb
un caràcter més descriptiu que no pas analític. Aquesta, tanmateix,
mostra la mateixa dinàmica observada per l’economia espanyola, amb
una estructura educativa amb una important presència d’individus que
no han assolit nivells postobligatoris i una estructura ocupacional crei·
xentment polaritzada (si més no per als estàndards oficials amb què es
mesura) i en què les ocupacions elementals tenen una presència supe·
rior a la mitjana europea i només marginalment inferior a l’espanyola
(Oliver, 2008; Mañé, 2012; De la Fuente i Domènech, 2016).
6. Com es pot intuir, una de les dificultats en aquesta discussió és associar les ocupa·
cions a categories i nivells educatius. En termes de classificació ocupacional, ens refe·
rim a la categoria de treballadors qualificats de la manufactura, part de la categoria de
tècnics i certs grups dins del grup de treballadors de serveis. És discutible des d’una
perspectiva d’una aproximació multidimensional al concepte de qualificació utilitzar la
definició de semiqualificades, que es contraposa a la idea d’ocupacions qualificades
associades a formació universitària. En part, aquesta classificació respon al fet que
s’agrupen ocupacions segons nivells salarials i aquests s’igualen a nivells de qualifica·
ció.
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En qualsevol cas, més enllà de la seva evolució, no cal perdre de vista
el rol estratègic que poden tenir aquestes ocupacions intermèdies. La
literatura especialitzada ha posat en relleu que una part de la competi·
tivitat de les empreses de certs països com, per exemple, Alemanya o
Japó, es recolza en una mà d’obra molt ben formada en aquest segment
d’ocupacions. El seu elevat nivell competencial té una influència molt
rellevant tant en la productivitat de les empreses com en la seva capa·
citat innovadora i d’especialització en productes d’alt valor afegit
(OECD, 2011). En aquesta línia és molt interessant analitzar l’evolució
de països com Corea del Sud o Singapur, que defineixen una estreta
coordinació entre les qualificacions clau dels treballadors i les estratè·
gies de creixement. Així, durant els anys setanta i vuitanta van prioritzar
l’educació bàsica i el desenvolupament d’un sistema potent d’FP que
associren a la consolidació d’una manufactura de valor afegit mitjà in·
ternacionalment competitiva. Durant els anys noranta i la primera dèca·
da de 2000 posaren més accent a desenvolupar l’educació postsecun·
dària per assegurar el flux de qualificacions intermèdies i de nivell
universitari, amb l’objectiu d’acompanyar el trànsit del sistema pro·
ductiu cap a sectors d’alt valor afegit i serveis complexos.7 En defini
tiva, doncs, la idea central és la importància que és dona a aquestes
ocupacions semiqualificades en les estratègies de desenvolupament
d’aquests països.
D’una manera relativament paral·lela a l’aparició d’aquesta literatura
basada en el canvi tecnològic, diversos autors es fixen en el fet que
tan sols amb inversions en noves tecnologies les empreses no poden
assolir millores en productivitat. Addicionalment, s’argumenta, les
empreses també han de transformar els seus processos productius a
partir de la implementació de noves formes d’organització del treball,
introduint treball en equip, grups de solució de problemes, sistemes
7. Cal recordar que aquests països, segons els informes internacionals com PISA, te·
nen uns sistemes formatius de primària i secundària considerats dels millors del món i
actualment estan situant les seves universitats entre les capdavanteres en l’àmbit inter·
nacional.

La crisi, una oportunitat per repensar la capacitació laboral dels estudiants

805

de compartir informació o cercles de qualitat. És en aquest entorn de
canvi tecnologicoorganitzatiu que caldria entendre l’increment en la
demanda de treballadors qualificats, ja que aquests tenen una major
capacitat per a l’ús de noves tecnologies, captar i transformar infor·
mació, comunicar i interactuar amb altres treballadors i major facilitat
per ser més autònoms. Malauradament, com es discuteix a Green
(2012), Leoni i Gritti (2015) i Pouliakas i Russo (2015), tot i l’ampli con·
sens respecte a la importància del capital humà, encara no hi ha gaire
recerca que connecti directament aquests canvis a requeriments es·
pecífics de qualificacions en la dimensió del treballador individual.
Resumint l’evidència disponible, podem apuntar cap a tres àrees d’in·
terès. La primera se centra en la importància del que es coneixen com
a competències cognitives (cognitive skills), principalment el domini
del llenguatge (literacy) i les matemàtiques (numeracy). Estudis molt
recents analitzen l’impacte de la dotació d’aquestes competències
sobre els salaris dels individus en diferents països i troben impactes
molt importants, tot i que varien segons el país i sembla que aspectes
institucionals poden influir en les seves taxes de retorn (Hanushek et
al., 2015). La idea sobre la qual normalment es recolza l’explicació
d’aquest efecte positiu és que aquestes competències, malgrat que
no necessàriament tenen un efecte directe sobre la productivitat de
l’individu, sí que l’habiliten per incorporar competències addicionals
directament productives (vegeu Bishop [1995] per a una discussió de·
tallada). En altres paraules, seria la capacitat d’aprendre (aproximada
per a aquestes competències cognitives) la que realment estaria ex·
plicant aquests resultats positius.
Una segona àrea d’interès se centra en les anomenades competències
no cognitives, una categoria àmplia que inclou elements associats a la
personalitat, aspectes socioemocionals i de conducta. La literatura em·
pírica mostra una relació forta i robusta entre certes competències no
cognitives, com ara la fiabilitat, la persistència o l’autoconfiança amb
els ingressos o l’ocupabilitat dels individus (Heckman et al., 2006). De
fet, alguns autors afirmen que la seva capacitat per predir l’èxit laboral
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és similar o fins i tot supera la de les competències cognitives (Kautz et
al., 2014).
En tercer lloc, cal destacar la línia d’investigació definida com a taskbased analysis (Handel, 2008; Rohrbach-Schmidt i Tiemann, 2013). En
la majoria dels treballs, les dades utilitzades s’obtenen usant l’enfoca·
ment requeriments competencials del lloc de treball, essencialment una
adaptació dels mètodes que els psicòlegs industrials utilitzen per clas·
sificar llocs de treball (Green, 2012). La idea és recollir informació sobre
les tasques que el treballador està desenvolupant en el lloc de treball i
resumir-les en grups que corresponen a una tipologia predefinida de
dominis de competències. En general, l’interès se centra en les anome·
nades competències genèriques, enteses com les habilitats de gestió,
intrapersonals, de comunicació i interpersonals que s’utilitzen per re·
soldre problemes a la feina, com per exemple, el pensament crític, reso·
lució de problemes, el treball en equip o la capacitat de lideratge.8
L’evidència empírica mostra clarament l’impacte positiu de les compe·
tències genèriques en els salaris (Green, 1998; Heijke et al., 2003; Dic·
kerson i Green, 2004; García Aracil et al., 2004; Johnes, 2005; Suleman
i Paul, 2007; Mañé i Miravet, 2010; Green, 2012; Autor i Handel, 2013;
Leoni i Gritti, 2015; Mañé i Miravet, 2016). Autor i Handel (2013) demos·
tren, per a l’economia americana, que diferències en el contingut com·
petencial de les tasques realitzades pels treballadors expliquen no tan
sols les diferències salarials entre ocupacions, sinó també entre els tre·
balladors d’una mateixa ocupació.
En termes dinàmics, i quan la disponibilitat de dades fa possible l’exer·
cici, s’ha comprovat que la importància d’aquestes competències genè·
riques ha anat creixent en les últimes dècades (Spitz-Oener, 2006; Gre·
8. Les dues principals fonts d’informació son l’Skill Survey al Regne Unit i la Qualifica·
tion and Career Surveys a Alemanya. Hi ha algunes altres bases de dades similars:
STAM als EUA (Handel, 2008); ISFOL a Itàlia (Leoni i Gritti, 2015) i, per a alguns països en
desenvolupament, STEP del Banc Mundial (Pierre et al., 2014). La base de dades PIACC
també té dades sobre tasques.
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en, 2012; Handel, 2012). Tanmateix, cal tenir present que hi ha un
problema no resolt de com classificar les tasques en diferents dominis
de competències (Autor et al., 2003; Green, 2012). Rohrbach-Schmidt i
Tiemann (2013) mostren, per al cas d’Alemanya, que les diferents estra·
tègies per a la classificació de les tasques en els diversos dominis de
competències porta a diferents conclusions sobre el canvi de tasques.
També hi ha un important debat al voltant de quina és la millor manera
de desenvolupar aquestes competències genèriques. Heijke et al.
(2003), tot analitzant dades de graduats universitaris italians, observen
que l’impacte sobre els salaris se centra bàsicament en les competèn·
cies de gestió (management skills), però que les competències acadè·
miques (coneixements bàsics adquirits a la universitat) tenen un paper
clau en el procés d’adquisició d’aquestes competències de gestió. En
un estudi similar amb dades de graduats catalans, Mañé i Miravet
(2010) arriben a una conclusió similar. Observen que les competències
de gestió, especialment les que s’aprenen en el lloc de treball, obtenen
les taxes de rendibilitat més elevades i que aquest aprenentatge està
molt relacionat amb el coneixement acadèmic desenvolupat a la univer·
sitat. En un treball recent, Mañé i Miravet (2016) analitzen si, per a tre·
balladors d’una mateixa empresa, els retorns a les competències genè·
riques depenen de la posició ocupacional específica del treballador.
Observen que, efectivament, els retorns a les mateixes competències
són molt diversos entre treballadors i tan sols les competències numè·
riques tenen un retorn similar per a tots ells. En canvi, la competència
en comunicació comercial té un retorn important per a directius i super·
visors, mentre que comunicació complexa i competències de planifica·
ció generen impactes positius sobre els salaris dels treballadors de pro·
ducció.
En resum, els darrers anys s’ha consolidat un important canvi estructu·
ral que, impulsat per una transformació radical en la base tecnològica
del sistema productiu, acompanyada (complementada) per modifica
cions en els mètodes organitzatius del treball, ha modificat la distribució
ocupacional i han variat tant els pesos de cada tipus d’ocupació com el
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contingut competencial de cadascuna. Des d’una perspectiva macroe·
conòmica, les noves oportunitats laborals han aparegut en els extrems
dels espais ocupacionals, tant els que necessiten nivells de qualifica·
ció alts com aquells que, a priori, no necessiten nivells educatius ele·
vats. Tanmateix, aquest fenomen, conegut com a polarització de l’es·
tructura ocupacional, té un component de país relacionat amb la seva
especialització productiva. A més a més, les ocupacions considerades
semiqualificades encara tenen una elevada importància estratègica,
especialment en economies que estan consolidant processos de trans·
formació cap a estratègies plenament recolzades en la innovació i els
productes d’alt valor afegit. De fet, és discutible, des d’una perspectiva
dels processos estadístics de classificació, que aquestes ocupacions
semiqualificades estiguin realment desapareixent, i potser simplement
s’estan desplaçant de certs sectors a altres o bé es modifiquen interna·
ment. Des d’una perspectiva microeconòmica, l’anàlisi de l’evolució de
la demanda de competències posa de manifest l’augment de la deman·
da de competències cognitives, tant pels seus efectes directes sobre la
productivitat dels treballadors com pels indirectes en la mesura que
faciliten l’adquisició de competències tècniques i ocupacionals. També
les competències no cognitives, tenint en compte les transformacions
en els mètodes organitzatius de treball, esdevenen essencials en el car·
tipàs competencial dels individus. Els treballadors han de tenir més ca·
pacitats per fer front a situacions no previstes i, especialment, han de
tenir més capacitat d’adaptar el seu nivell competencial a canvis en les
característiques dels llocs de treball que varien més ràpidament.
Per concloure aquest apartat, cal indicar que els efectes específics de la
crisi econòmica que hem patit aquests darrers anys encara no han estat
analitzats amb profunditat, tot i que l’evidència inicial (que sol utilitzar
dades fins al 2012) apunta a un manteniment de les tendències polarit·
zadores (Eurofound, 2015; Gregory et al., 2016) i, per tant, a un doble
procés d’increment de demanda de qualificacions elevades (associa·
des habitualment a estudis universitaris) i de baixes. Tanmateix, hi ha
una certa evidència per als Estats Units que apunta que la crisi ha acti·
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vat un procés de canvi a les empreses que comporta un increment de la
demanda de qualificacions (upskilling) generalitzat, que afecta fins i tot
les qualificacions intermèdies (Hershbein i Khan, 2016).

L’impacte de la formació professional:
importa la seva estructura?
La situació de la formació professional a Catalunya ha estat objecte
d’un debat secular, sovint sense el suport analític necessari.9 Actual·
ment, la discussió més important se centra al voltant de la tipologia
organitzativa del sistema, on la implantació de la formació dual acapara
gran part del discurs i dels esforços de transformació. L’objectiu d’aquest
apartat és valorar quina evidència empírica existeix respecte a l’eficièn·
cia en l’assoliment dels objectius generalment marcats (explícitament o
implícitament) per al sistema d’FP i que podem resumir en els següents:
millorar la transició escola-treball, contenir l’abandonament escolar
prematur, millorar el nivell de qualificació de les persones i reduir les
taxes d’atur juvenil.
Per fer un exercici comparatiu de la literatura que ha abordat l’anàlisi
dels resultats aconseguits per l’FP, cal tenir present la diversitat d’es·
tructures organitzatives, ja que potencialment aquests resultats esta·
ran relacionats amb les fortaleses i debilitats dels diferents esquemes
institucionals que pot adoptar l’FP. En general, podem establir que hi ha
tres sistemes institucionals:10

9. No pretenem fer una revisió del sistema i la seva evolució, sinó simplement adreçar
uns elements molt específics. Per tal de tenir una visió general, recomanem l’excel·lent
i recent estudi de Valiente et al. (2014).
10. Per qüestions d’espai, es fa un resum molt comprimit de l’abundant literatura que
hi ha. En concret, seguim els articles de Wolter i Ryan (2011) i Eichhorst et al. (2015), en
què es pot trobar una revisió de la literatura empírica força detallat. També podeu veure
CEDEFOP (2013) i Brunello i Rocco (2015).
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• Escoles de formació professional/tècnica: sistema prevalent a
França, Itàlia, Catalunya (compartint el marc general espanyol) i
alguns països de l’Est d’Europa.
• Aprenentatges: majoritari als països anglosaxons (Austràlia, UK i US).
• Formació professional dual: bàsicament a Àustria, Dinamarca,
Alemanya i Suïssa.
El primer sistema es recolza en centres especialitzats separats de la via
acadèmica amb l’objectiu de transmetre coneixement de caràcter pràctic i qualificacions associades a ocupacions particulars. Sovint, aquesta
forma d’FP segueix un currículum formal que combina coneixements
generals (que poden ser, en part, similars als de la via acadèmica) amb
específics d’ocupacions. D’aquesta manera, part dels coneixements
són transferibles entre diferents ocupacions. Cal veure que aquests sis·
temes solen definir mecanismes de trànsit cap a la via acadèmica, tot i
que l’èxit dels estudiants que els segueixen és molt limitat (Mañe,
2009). Així, l’opció per l’FP sol ser vista com una via finalista i sovint
com una segona opció si l’acadèmica no és viable.
El segon sistema es recolza en contractes d’aprenentatge per tal de con·
ferir la part més important de la formació, tot i que es complementa
amb instrucció en centres educatius. Malgrat que és, en teoria, un sis·
tema dual de formació, la seva organització és molt individualitzada,
més aviat centrada a conferir coneixements amb un alt component d’es·
pecificitat d’empresa. Això comporta poca connexió amb la part impar·
tida des del sistema formal d’educació, baix control de les activitats
formatives a l’empresa i poca transparència en la qualitat de la forma·
ció donada. De fet, en certs països que han provat aquest tipus d’es·
quemes, s’han observat utilitzacions fraudulentes dels contractes de
pràctiques com a formes d’emmascarar contractació de mà d’obra bara·
ta (ja que sovint aquests contractes van associats a beneficis fiscals).
Finalment, el tercer disseny institucional és la formació dual. En aquest
cas també se segueix una combinació de formació a l’empresa i en les
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aules d’un centre formal d’FP, però amb una centralització del currícu·
lum que han de seguir tots els alumnes. En altres paraules, és una dis·
tribució de la formació, no una separació de la formació (aprenentatge
estructurat en el lloc de treball). Aquest currículum és definit conjunta·
ment per les autoritats educatives i els agents socials i té mecanismes
preestablerts d’actualització. Les empreses han de superar certs filtres
per poder participar en aquest tipus de formació i estan subjectes a
controls de la qualitat de la formació que es dona en el si de les seves
instal·lacions. Aquesta característica i la inclusió en el currículum de
formació de caràcter general asseguren que la transferibilitat dels co·
neixements adquirits és plena entre empreses. Finalment, un element
molt important és que el procés formatiu és avaluat de manera homo·
gènia (tots els participants estan subjectes al mateix procés avaluatiu)
i fet externament. Les empreses són responsables de l’èxit (o fracàs) i
els alumnes tenen l’estatus d’ocupats, amb un salari assignat i una re·
lació contractual formal entre l’aprenent i l’empresa.
Més enllà de preferències intuïtives respecte a un sistema o un altre, el
veredicte de quin sistema és més eficient hauria de ser guiat per l’evi·
dència empírica respecte als resultats que ofereix cada un d’ells (i, de
fet, la comparació respecte a la via acadèmica). Malgrat el nombre rela·
tivament elevat de treballs que analitzen l’impacte de la formació pro·
fessional en l’èxit formatiu i laboral dels individus que l’han cursada,
segueix existint un fort debat respecte a la seva eficiència en general,
encara més accentuat en el cas de la valoració de si un sistema és millor
que un altre.11 Bàsicament hi ha dos problemes. Per un cantó, hi ha el
conegut problema que és difícil assignar un valor a un tractament (en
aquest cas, el tipus de formació) quan els individus tractats són dife·
11. Cal dir que els comentaris que introduïm parteixen de la literatura que centra l’anà·
lisi en els individus i la seva situació laboral. Tanmateix, podria ser més correcte adop·
tar una visió holística dels efectes sobre els individus, les empreses i la societat en ge·
neral, però aquest és un exercici molt complex. Vegeu Russo et al. (2013) per a una
revisió de la literatura amb aquesta aproximació, on, de fet, es defensen els grans be·
neficis associats a l’FP.
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rents. Els alumnes que entren a l’FP es diferencien dels que segueixen
la via acadèmica en dimensions que coneixem i, per tant, podem con·
trolar, però molt probablement també en dimensions que no observem,
però que poden explicar els resultats analitzats i invalidar qualsevol
inferència que vulguem fer. Per un altre cantó, la comparació entre sis·
temes és molt difícil, ja que normalment cal utilitzar països diferents,
per la qual cosa, de nou, aïllar els efectes del sistema d’FP és extrema·
ment complex tècnicament12 (en certs països poden conviure més d’un
sistema, però sol dominar-ne i apareixen problemes de biaix en els in·
dividus que hi participen).
En primer lloc, l’evidència empírica no es basa en la idea que l’FP sigui
un bon mecanisme motivacional i de segona oportunitat com normal·
ment se li atorga (Rumberger, 2011). Els efectes sobre l’abandonament
del sistema educatiu en la fase obligatòria són positius però limitats, ja
que bàsicament l’abandonament depèn d’elements socioeconòmics i
de comportament. Pel que fa al concepte més ampli d’abandonament
escolar prematur associat al fet de no obtenir educació postobligatòria,
sembla que dominen clarament els efectes generats per la situació del
mercat de treball. Així, Valiente et al. (2015) conclouen que en l’àmbit
europeu (i Catalunya també) no s’observa una relació entre l’abandona·
ment educatiu prematur i el pes de la formació professional en l’educa·
ció secundària superior. Tanmateix, alguns treballs apunten que la ca·
pacitat de retenció en el sistema educatiu de l’FP depèn de la percepció
que es tingui de la seva qualitat. De fet, és possible que sigui una FP
més exigent i ben organitzada la que pugui tenir un efecte més positiu
12. Es pot argumentar que aquesta complexitat també existeix en l’anàlisi compara·
da dels sistemes escolars, i, en canvi, es fa cada cop més habitualment. La diferència
entre els dos exercicis radica en la possibilitat de definir processos i mesures sufi
cientment homogènies entre països (sistemes) que permetin saber que es compara el
mateix. Per exemple, els resultats en aprenentatge de matemàtiques són fàcilment
equiparables, mentre que els resultats en aprenentatges en la formació professional
són menys homogenis i, per tant, més difícils de comparar (per exemple, la gran com·
plexitat i les reticències en la creació d’un diccionari d’ocupacions en l’àmbit europeu
ho demostra).
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en aquest àmbit d’estimular els estudiants a seguir en el sistema.
Dougherty (2015), comparant programes d’FP tradicional amb nous pro·
grames molt més exigents (CTE) als EUA, obté la clara evidència que els
nous programes (molt més rigorosos i durs formativament parlant) te·
nen més èxit a mantenir estudiants amb risc d’abandonament en el sis·
tema educatiu que els tradicionals programes d’FP.
Respecte al potencial efecte positiu de l’FP de facilitar la inserció labo·
ral dels joves en general, s’observa que, efectivament, l’FP, i, en espe·
cial, quan s’incorpora un major contingut de formació a l’empresa,
accelera els processos de transició al món laboral i en millora la qua·
litat (Ryan, 2001; Quintini i Manfredi, 2009; Cedefop, 2013). Respecte
a l’impacte de l’FP en els salaris i les taxes d’ocupació, els resultats
solen ser positius, especialment en termes d’ocupació (per a una revi·
sió, vegeu Brunello i Rocco, 2015; per a Catalunya, vegeu Murillo i
Raymond, 2017), malgrat que els pocs estudis que poden introduir
exogeneïtat en l’anàlisi tendeixen a no trobar efectes diferencials en·
tre formació de caràcter professional i acadèmica. Alguns aspectes
interessants, tot i que no robustament establerts, és que els resultats
positius poden estar relacionats amb el fet que hi hagi coincidència
entre l’àmbit específic formatiu i l’àmbit ocupacional i que els efectes
tendeixen a ser més elevats per a estudiants de baix nivell acadèmic i
per a aquells que treballen en feines de baixa qualificació. També cal
mencionar que la poca evidència dels resultats de l’FP de nivell terci·
ari no és gaire positiva. Respecte a l’avaluació específica de l’impacte
dels aprenentatges i de la formació dual, l’evidència tampoc no és
gaire abundant (Eichhorst, 2015), però apunta a un impacte positiu,
especialment de la formació dual, que es podria interpretar temptati·
vament com a suport a la major efectivitat d’aquests sistemes en com·
paració amb la formació en escoles d’FP. A CEDEFOP (2014) i OCDE
(2016) es defensa més clarament l’opció de la formació dual accentuant
els seus beneficis diferencials respecte a altres formes organitzatives
de l’FP. Tanmateix, s’incideix sobre la complexitat institucional de cons·
truir un sistema dual.
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Malgrat aquests resultats moderadament optimistes, una sèrie recent
d’articles incideixen sobre el potencial trade-off que pot aparèixer entre
resultats a curt i llarg termini. Parteixen de la idea que la major especi·
ficitat de les qualificacions impartides a l’FP facilita la incorporació al
mercat de treball perquè els empresaris obtenen una elevada producti·
vitat de manera ràpida. El problema és que aquesta especificitat pot
provocar una depreciació més ràpida d’aquests coneixements, especi·
alment en les economies actuals, amb processos de ràpid canvi tecno·
lògic, fet que reduiria les oportunitats d’ocupació més endavant en la
vida laboral. Cövers et al. (2011), Santos Oliveira (2014), Golsteyn i Sten·
berg, (2014), Hanusheck et al. (2017), Foster et al. (2016) mostren com,
efectivament, per a un conjunt elevat de països apareix aquest proble·
ma de pèrdua de flexibilitat en el llarg termini de les qualificacions ad·
quirides en l’FP (mantenint nivell educatiu constant). Així, l’avantatge
inicial amb probabilitat d’estar ocupat i fins i tot en salaris percebuts
desapareix (el temps efectiu varia segons l’estudi), fins al punt que, en
general, els salaris esdevenen menors (i, per tant, les expectatives d’in·
gressos al llarg de la vida). Quan és possible, aquests treballs compa·
ren els diferents sistemes d’FP per tal de comprovar si l’efecte depèn
del contingut de qualificacions més generals que imparteix, però les
conclusions no són determinants, ja que difereixen molt entre estudis i
apunten possiblement a les particularitats de cada país analitzat.
Resumint, malgrat les dificultats analítiques, la conclusió és que l’FP
dona rendiments positius per a un determinat grup d’individus i a la
societat en general. Tanmateix, quan es contraposa a una formació de
caràcter més acadèmic, malgrat que les intuïcions poden apuntar que
caldria afavorir l’FP, sembla que es dilueixin en certa mesura aquests
efectes positius. En definitiva, en termes més conceptuals i fent una
lectura àmplia de la literatura, l’FP pot tenir un paper rellevant en la ca·
pacitació d’un cert segment de la població. Tanmateix, cal millorar la
credibilitat del sistema en termes de la seva capacitat de generar ele·
vats nivells de qualificació entre els seus graduats. Hi ha la possibilitat
que si l’FP no endureix la seva aproximació estrictament formativa, no
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assoleixi el seu potencial rol positiu. En aquest sentit, la compaginació
d’objectius de recuperació de joves que fracassen en el sistema educa·
tiu obligatori i de preparació intensa de treballadors qualificats no sem·
bla gens fàcil; al contrari, potencialment podria estar perjudicant la se·
gona funció. Per tant , seria molt recomanable situar els esforços per
evitar el fracàs escolar i la millora de l’aprenentatge de certs segments
dels joves pròpiament en la fase obligatòria del sistema educatiu i vigi·
lar com es vehicula el traspàs des dels Programes de Formació i Inserció
cap als cicles formatius. L’FP ha d’incorporar més contingut de caràcter
general per tal de millorar la capacitat d’adaptació als canvis dels seus
graduats. Això no implica que s’hagi de pressionar cap al trànsit a l’FP
terciària, sinó que en cada segment del sistema d’FP cal millorar el dis·
seny curricular. Finalment, es podria concloure que la formació de ca·
ràcter dual es presenta com la més adequada. Al mateix temps, com
posen de relleu els diferents fracassos que hi ha hagut en certs països
per introduir-la, és molt complexa en termes organitzatius i més que un
canvi en el sistema d’FP el que es necessita és un canvi cultural global
de com les empreses i les institucions s’aproximen a la formació dels
treballadors.

La recerca en disseny institucional del sistema
educatiu i formatiu: la rendició de comptes
La necessitat de plantejar-se millores en l’eficiència en el sistema edu·
catiu ha portat a plantejar reformes en el management tradicional de
les escoles (Woessmann, 2007). Una proposta que ha generat un elevat
grau d’intents d’implantació és la que es coneix com a mecanisme de
rendició de comptes (accountability), que en definitiva es qüestiona en
quina mesura l’escola ha de justificar el bon ús dels recursos que admi·
nistra.13 Efectivament, tots els països participants en l’estudi PISA te·
13. Ateses les diferències entre realitats socials, econòmiques o de recursos a què
s’enfronten les escoles, el plantejament d’exigir resultats va comportar que ràpidament
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nen un sistema educatiu en el qual existeix algun tipus d’avaluació a les
escoles (PISA, 2012), tot i que l’organització és molt diversa i no neces·
sàriament reflecteixen el mateix concepte de rendició de comptes, ja
que l’ús que es fa de les avaluacions realitzades als alumnes és molt
divers (OECD, 2013).
Sistemes d’avaluació en els països de l’OCDE participants a PISA 2012
Avaluació
diagnòstica a
secundària
inferior i avaluació
nacional amb
repercussions
acadèmiques a
secundària
superior

Només
avaluacions
nacionals amb
repercussions
acadèmiques a
secundària
inferior i superior

Avaluacions
nacionals o no
nacionals amb
repercussions
acadèmiques a
secundària
inferior i superior

Sense avaluacions
nacionals o altres
exàmens, tot i que
la majoria de les
àrees de terciària
requereixen
exàmens

Austràlia,
República Txeca,
Anglaterra,
Finlàndia,
Hongria, Israel,
Luxemburg,
Escòcia,
Eslovàquia

Dinamarca,
Estònia, França,
Alemanya,
Irlanda, Itàlia,
Països Baixos,
Polònia, Portugal

Bèlgica
(Comunitat
Valona), Noruega,
Estats Units

Àustria, Bèlgica
(Comunitat
Flamenca), Xile,
Grècia, Islàndia,
Japó, Corea,
Mèxic, Espanya,
Suècia, Turquia

Font: OCDE, PISA 2012, diverses taules.

De manera molt simple, l’essència d’un sistema de rendició de
comptes és l’assignació de recompenses o penalitzacions a l’escola
segons el rendiment dels estudiants d’acord amb uns criteris prefi·
s’introduís la capacitat de poder organitzar-se de manera particular segons aquestes
necessitats i es va introduir en la discussió el concepte d’autonomia de decisions. Més
recentment, fruit en part de l’experiència acumulada en la introducció d’aquestes refor·
mes, s’observa que un element que es demostra rellevant és la capacitat de lideratge
de les direccions dels centres i, per tant, s’introdueixen en la discussió elements simi·
lars als analitzats en la literatura de característiques dels mànagers. Aquests aspectes
no es tracten en aquest treball, però cal considerar-los complementaris a l’anàlisi d’un
sistema de rendició de comptes.
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xats i associats a l’aprenentatge que desenvolupen. La forma con·
creta de l’estructura de les recompenses-penalitzacions pot tenir
diferents estructures, que depenen especialment de si qui les deci·
deix és el regulador del propi sistema (autoritat pública responsa·
ble) o bé són els usuaris finals (les famílies). Cal observar que la
gran diferència és si la informació sobre el rendiment dels alumnes
es manté privada dins el sistema educatiu o bé es fa pública i dona
accés a les dades a les famílies.
Conceptualment, la idea és que a les escoles apareix un problema
d’agència. Les famílies (el regulador) voldrien que els professors
exercissin el màxim esforç possible en les tasques formatives, però
aquests no necessàriament han de voler fer-ho, ja que l’esforç com·
porta costos. Com que les famílies no poden controlar l’actuació
dels professors, aquests poden exercir un esforç menor que el que
les famílies consideren òptim.14 Observar l’actuació dels professors
no és possible, però, en canvi, sí que ho és observar els resultats del
seu esforç. En conseqüència, una manera de controlar l’esforç dels
professors és prefixar nivells de resultats (assumint que aquests de·
penen de l’actuació dels professors) i controlar si aquests es produ·
eixen. Ara els professors sí que tenen incentius per exercir el màxim
esforç, ja que aquest tindrà conseqüències sobre la seva situació
laboral.
Les polítiques de rendició de comptes varien considerablement entre
països, des de les anomenades low-stake, en què l’estratègia és sim·
plement fer pública la informació sobre el rendiment de les escoles, a
les high-stake, en què els resultats són utilitzats en la distribució de
finançament entre escoles i/o els salaris dels professors (Hanushek i
Woessmann, 2011).
14. Cal observar que en estructures salarials (en general premis individuals) definits
de la mateixa manera per a tots els professors, no hi ha manera d’apropiar-se
d’esforços individuals més elevats que la mitjana.
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Existeix un consens força generalitzat que, efectivament, la introduc·
ció de mecanismes de rendició de comptes millora el rendiment aca·
dèmic dels estudiants, i especialment d’aquells que inicialment teni·
en un rendiment més baix (per a una revisió del tema, vegeu Nunes et
al., 2015). Així mateix, comença a haver-hi les primeres investigacions
que relacionen la presència d’avaluacions externes amb millores en el
mercat de treball (Piopiunik et al., 2013). En el cas espanyol només hi
ha l’estudi d’Anghel et al. (2015), en què hi ha un efecte positiu de la
presència d’exàmens externs a la Comunitat de Madrid. Tanmateix, el
que no és tan clar és quins canvis es produeixen en el comportament
de les escoles i els professors que expliquin aquest efecte positiu.
Alguns canvis s’ajustarien al que es buscava, com variacions en el
temps dedicat a instrucció,15 increment de l’esforç dels professors16 o
millores en les estratègies de posar els professors en aquells graus i
matèries en què poden ser més eficients. Alguns altres impactes són
de valoració més discutible. S’argumenta que la concentració d’esfor·
ços en les matèries avaluades pot reduir el coneixement més ampli
dels alumnes i que la preparació dels tests (manera habitual d’avalu·
ar els coneixements) pot acabar implicant que se sap com contes·
tar-los, però que no s’ha incorporat correctament el coneixement real.
D’altra banda, hi ha una certa evidència de concentració de recursos
en estudiants (o escoles) de manera estratègica per tal de millorar
resultats, més que no pas segons les necessitats dels estudiants.17
D’altra banda, existeix una certa polèmica respecte a com cal articular
la relació entre els resultats obtinguts i els premis i les sancions assig·
nades. És evident que els resultats educatius depenen d’un conjunt
de factors que no estan tots sota el control de la institució educativa.
En conseqüència, apareixen immediatament dubtes sobre l’equitat
15. Tot i que s’ha observat una certa correlació amb increments de l’obesitat a causa
d’aquesta concentració del temps de l’alumne.
16. Tot i que algun treball apunta a l’increment de l’estrès i l’empitjorament de les
condicions de salut dels professors, especialment els que no tenen contracte
permanent.
17. Menció a part mereixen les pràctiques de manipulació fraudulenta de resultats.
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d’un sistema de rendició de comptes centrat en l’activitat de l’escola.
A més a més, cal partir de realitats preexistents que molt sovint és
simplement impossible igualar. L’alternativa que se sol argumentar és
que la valoració de resultats cal que sigui ponderada en relació amb
aquestes realitats preexistents, amb la qual cosa es passa d’una valo·
ració en termes absoluts a una en termes relatius que depèn de la
potencialitat en l’obtenció de resultats. Tanmateix, això introdueix
molta complexitat en la pròpia definició del sistema de rendició de
comptes i implica establir mecanismes complexos i potencialment
costosos de mesurament. Molt probablement aquesta problemàtica
és la que explicaria que fins al moment la implantació d’aquest tipus
de reforma hagi estat limitada a assolir objectius modestos.
En resum, la valoració inicial és positiva i sembla un mecanisme inte·
ressant per explorar, però també es posa en evidència que el seu dis·
seny és complex. La presència d’avaluacions externes i utilitzar criteris
de millora en rendiment més que no pas criteris absoluts sembla impor·
tant per assegurar un impacte positiu. Finalment, cal comentar que hi
ha pocs països dels quals tenim informació, fet que pot comportar una
certa especificitat que no podem comprendre.

El sistema de formació professional català:
algunes reflexions organitzatives
En aquest apartat final volem reflexionar com a partir de modificacions
en el disseny institucional del sistema d’FP podem millorar els seus re·
sultats. Atès que l’opció estratègica actual sembla prioritzar la formació
dual, ens centrarem més que en el conjunt del sistema, a explorar les
potencials millores que podria aportar un sistema de rendició de comp·
tes a la formació dual tal com s’està desenvolupant a Catalunya actual·
ment. Cal comentar que l’objectiu no és donar unes directrius detalla·
des de com introduir un sistema de rendició de comptes a l’actual
disseny de la formació dual, sinó que tan sols volem apuntar les carac·
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terístiques bàsiques que caldria tenir (i que potser ara no estan clares),
tot justificant-les i explicitant els resultats esperats. Des d’aquesta
perspectiva plantejarem els comentaris a partir d’una diagnosi molt
simple dels objectius globals que caldria definir per al sistema d’FP al
nostre país i que, en conseqüència, caldria que la formació dual ajudés
a assolir. En concret:
1. Millora de la reputació de l’FP per aconseguir:
−− Atreure més estudiants motivats per la formació.
−− Canviar la mentalitat de les empreses quant a la utilitat de la
formació dels treballadors.
2. Millora de la capacitat formativa del sistema, posant atenció so·
bre la flexibilitat d’aprenentatge futur dels graduats del sistema.
3. Facilitar els mecanismes de renovació curricular i de mètodes del
sistema.
Aquests tres grans objectius (que reconeixem que seria fàcil ampliar-los
amb d’altres) seran l’eix sobre els quals valorarem els avantatges d’in·
troduir les reformes institucionals que proposem.

Valoració crítica del sistema de formació dual a Catalunya:
consideracions bàsiques i evidència empírica
La implantació d’un sistema dual és complex i potencialment pot repre·
sentar unes dotacions pressupostàries majors que un sistema tradicio·
nal recolzat estrictament en centres especialitzats. Per tant, cal abordar
des de l’inici dos aspectes clau: el primer és, a partir dels objectius que
es volen assolir, justificar per què un sistema dual pot representar una
millor manera d’obtenir-los respecte altres sistemes; en segon lloc, fer
una valoració al més detallada possible de les dificultats que pot repre·
sentar la seva implantació, de tal manera que sigui viable poder plante·
jar una certa anàlisi cost-benefici.
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Un sistema de formació dual pot aportar solucions interessants a
aquests aspectes mencionats:
1. El sistema dual està reconegut com un mecanisme que aporta va·
lor afegit tant a les empreses com als estudiants. El prestigi que
té ajudaria a abordar la percepció social de baixa reputació de
l’FP, ja que podria ser vist com un trencament amb el sistema ac·
tual. A més, és un sistema amb una baixa taxa d’abandonament,
ja que el cost de fer-lo és elevat (mal senyal). Això podria incenti·
var més estudiants a escollir aquesta opció i que aquests consi·
deressin que cal preparar-se millor per entrar a l’ensenyament. La
major qualitat de l’alumnat i la millor formació provocaria un im·
pacte positiu sobre la percepció de les empreses. Cal tenir pre·
sent que els càlculs de la taxa de recuperació del cost de l’apre·
nent per part de les empreses està al voltant del 70%, per la qual
cosa, amb una bona política de subvencions, aquest aspecte no
hauria de ser un problema. En resum, el sistema dual sembla mi·
llor que una reforma del sistema actual pel missatge de trenca·
ment i, per tant, de renovació que pot envair als agents, tant fu·
turs estudiants com empreses.
2. Aquest punt de la capacitat d’oferir una formació d’alta qualitat
és el més fort del sistema dual, ja que representa una millora so·
bre el sistema actual i podria per si mateixa justificar la reforma.
Tanmateix, caldria tenir present que l’evidència empírica no és
rotunda, amb les implicacions sobre la capacitat de transmetre
coneixements més generalistes que facilitin processos futurs de
reciclatge professional. De fet, el sistema actual, més recolzat en
formació en aules, podria tenir algun avantatge en aquest sentit.
Caldria, doncs, dissenyar molt bé la part formativa del sistema
dual que s’imparteix a les aules.
3. Si el sistema dual està ben dissenyat, és, sense cap mena de
dubte, la millor opció de disseny institucional per tal de mante·
nir el currículum i els mètodes al més actualitats possible. Això
és així, ja que és la manera d’articular l’FP en què més implica·
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ció han de tenir les empreses i més contacte i capacitat de con·
trol del sistema tenen. Des d’aquesta perspectiva, és fàcil poder
influir sobre el que i com s’ensenya. A més, per definició, és la
manera d’intensificar el contacte dels estudiants amb la tecno·
logia més avançada (sempre i quan, de nou, el sistema estigui
ben dissenyat). Així, doncs, aquesta opció dual seria preferible
a l’actual.
Cal fixar-se que no introduïm la qüestió de la facilitat d’inserció dels
graduats. La raó és perquè volem posar èmfasi en l’objectiu formatiu
del sistema. Hi ha mecanismes per facilitar la interrelació entre deman·
da i oferta de treball en el mercat que no tenen per què entrar en conflic·
te amb la part formativa. Tanmateix, cal comentar que el sistema dual
facilita aquest procés d’inserció en millorar la informació que tenen les
empreses dels candidats.
En resum, el sistema dual podria aportar solucions a alguns dels pro·
blemes actuals del sistema d’FP. Però com valorar els costos de situar-lo
com a mecanisme bàsic de l’FP?
Els costos de desenvolupar un sistema dual s’han de calcular a partir
d’entendre bé els eixos sobre els quals se sustenta i com costaria aquí
desenvolupar-los. Considerem que hi ha tres elements clau que cal as·
segurar: el seu disseny i el seu funcionament correcte per obtenir resul·
tats bons en l’aplicació d’un sistema dual:
1. El sistema dual necessita estudiants preparats i motivats. Actual·
ment això no és així. En part, la raó és per la ja mencionada doble
funció de recuperació del fracàs escolar i de formació que té el
sistema actual. En conseqüència, caldria restringir les condicions
d’accés al sistema dual, per la qual cosa, en termes pràctics, les
implicacions són:
a. Majors inversions per evitar el fracàs escolar allà on es gesta: a
l’educació primària.

La crisi, una oportunitat per repensar la capacitació laboral dels estudiants

823

b. Majors inversions per desenvolupar un presistema de reciclat·
ge que prepara l’estudiant per transitar posteriorment al siste·
ma dual.
c. Majors inversions per preparar els treballadors actuals que vul·
guin reintroduir-se en el sistema formatiu.
En aquest sentit, la implantació amb una gran capacitat d’un
sistema dual requeriria unes inversions elevades en la millora
de la qualitat formativa del sistema en general.
2. El sistema dual necessita mecanismes d’avaluació potents i externs
als agents implicats en la pròpia formació. Cal desenvolupar uns
mecanismes d’avaluació de l’aprenentatge en les empreses que
certifiquin que s’ha ajustat el procés formatiu al definit al currícu·
lum i que l’aprenent ho ha incorporat correctament. Això, a més, ha
de ser homogeni per a tots els aprenents dins d’un àmbit ocupacio·
nal concret. Les tasques d’assessorament a les empreses, control i
avaluació comporten no tan sols un grau de complexitat de disseny
elevat, sinó també uns costos monetaris no marginals.
3. Segurament, l’element més important és la implicació de les em·
preses en el sistema. De fet, se sol posar l’accent en la dificultat
per trobar empreses que s’avinguin a tenir aprenents en les plan·
tilles. Tanmateix, aquesta no és pas la dificultat més gran, sinó
que ho és la de trobar empreses que estiguin disposades a seguir
uns protocols determinats de formació i de control d’aprenentat·
ge dels aprenents. De fet, la participació de les empreses en
aquest sistema no és sinó una manifestació de la seva percepció
de la utilitat de la formació i del grau en què consideren que són
corresponsables (socialment parlant) del seu desenvolupament.
A Alemanya, els empresaris no estan col·laborant amb les escoles
d’FP, sinó que són elles mateixes escoles. Això és així perquè en
els seus sistemes productius necessiten treballadors altament
qualificats en aquestes competències intermèdies i, per tant, la
inversió que realitzen té un retorn clar en forma d’una oferta de
mà d’obra qualificada. En la nostra realitat empresarial, conside·
rant la baixa inversió mitjana en formació que se sol fer, segura·
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ment caldria considerar que els majors problemes poden venir
per part de la necessitat de transformar les empreses més que no
pas de la necessitat de transformar el sistema educatiu.
4. Assumint que les empreses transiten cap a sistemes productius
en què la formació és part indispensable de l’estratègia competi·
tiva (de fet, la qualificació dels treballadors), la implantació amb
èxit d’un sistema dual pot demanar una inversió elevada i sostin·
guda en el temps de recursos per cobrir els costos de les empre·
ses associats a formar aprenents, especialment en les Pimes. De
fet, s’ha comprovat que la dimensió de l’empresa és un element
diferencial quant a les possibilitats d’implantar un sistema dual.
Fins i tot en països amb llarga tradició en aquest tipus d’articula·
ció del sistema d’FP, la implantació en sectors dominats per em·
preses de grandària reduïda és molt difícil. En aquest sentit, es
posen de relleu certs límits de la formació dual, però al mateix
temps troben un clar reflex de la necessitat del treball conjunt
dels agents socials, el sistema formatiu i l’Administració en crear
espais de col·laboració i aconseguir la grandària necessària, per
exemple, a partir d’aproximacions territorials o sectorials.
La implantació del sistema de formació dual a Catalunya és recent18 i,
per tant, les avaluacions del seu funcionament són pràcticament inexis·
tents.19 A més a més, el nombre de participants és encara molt modest
(segons dades del MECD per al curs 2015-2016, 15.304 alumnes i 5.665
empreses a Espanya i 5.040 alumnes i 1.050 empreses a Catalunya).
Disposem, tanmateix, de dos treballs inicials que ens permeten una pri·
18. El punt de partida és el Reial decret 1529/2012, que defineix el marc normatiu per a
l’Estat espanyol. A Catalunya es va introduir la formació professional dual també l’any
2012, amb la resolució ENS/1204/2012 com a desplegament del Decret 284/2011 d’or·
denació general de la formació professional inicial.
19. L’interessant treball de Valiente et al. (2015) és un recull sistemàtic de les experièn·
cies d’altres països per guiar la definició d’un sistema de formació dual a Catalunya,
però no una avaluació de l’actual implementació. Vegeu també Scandurra (2015), on es
recullen les discussions i aportacions a un seminari organitzat per la Fundació Bofill al
voltant del tema de la formació dual.

La crisi, una oportunitat per repensar la capacitació laboral dels estudiants

825

mera visió de com s’està desenvolupant la implantació del sistema. Re·
quena (2016) té una visió que caldria qualificar d’expectant, però poc
positiva. Reproduïm el resum de les característiques del sistema i les
principals conclusions a què arriba respecte als objectius centrals del
sistema de formació dual:
Marc estatal del
sistema educatiu

Marc català del
sistema educatiu

Sistema laboral
estatal i català

CARACTERÍSTIQUES
INSTITUCIONALS
Diàleg social

Inexistent en cas de no contractació

Planificació
estratègica

Inexistent

Vinculació laboral

Beca o contracte

Estàndards de
qualitat

No s’han desenvolupat

Durada dels
programes

En general, l’FPD es du a terme al segon curs
d’un cicle formatiu

Finançament

L’Administració bonifica els CFA o ofereix les seves estructures
educatives i laborals al servei dels projectes, l’aprenent aporta treball
efectiu i les empreses cobreixen despeses de gestió i, segons la seva
estructura formativa, imparteixen formació o té lloc als centres
educatius/formatius acreditats. Si els programes són curts (6 mesos o
un any), l’equilibri cost-benefici és difícil d’assumir. S’ha de tenir en
compte el greu context de reducció pressupostària generalitzada en
educació i formació

Figura dels tutors

No està regulada

Accés de l’alumnat

El centre educatiu/formatiu proposa segons
les qualificacions de l’alumne

OBJECTIUS DEL
SISTEMA

Beca, contracte o
voluntariat

Informació a la
representació legal
de les treballadores i
treballadors

Contracte per la
formació i
aprenentatge (CFA)

De 6 mesos a 3 anys

L’empresa contracta i
decideix formació
necessària i durada
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Marc estatal del
sistema educatiu

Marc català del
sistema educatiu

Sistema laboral
estatal i català

Reduir
l’abandonament
escolar prematur

Es focalitza en titulacions superiors a CFGM i en cap cas es preveu
l’obtenció de l’ESO com a part dels programes

Millorar qualificació
de les persones

No en la franja amb més necessitat (CFGM)

Reduir taxes d’atur
juvenil

No en la franja amb més necessitat (16-24). Molt poca contractació
esdevé indefinida

Apropar la formació
de la població jove a
les necessitats del
teixit productiu

Les empreses participen poc en la formació bonificada i
s’infrautilitzen els fons disponibles. Existeix risc de places per a les
quals l’aprenent resti sobrequalificat. El teixit empresarial és
majoritàriament de dimensió micro, cosa que dificulta les possibilitats
de participació. La negociació col·lectiva és feble en les clàusules de
formació. El context de crisi no afavoreix la creació de places
d’aprenentatge. Els col·lectius destinataris de la formació bonificada
resten allunyats de la població jove amb baixa o nul·la qualificació.

No en les franges
necessitades.
Possibilitat que la
formació es redueixi
al catàleg
d’especialitats
formatives o
determinada per les
empreses.

Extret de Requena (2016: 116-117)

L’autor conclou que els resultats mostren desajustos principalment en
el diàleg social, la planificació estratègica, els estàndards de qualitat i
en aspectes clau com la millora de la qualificació de la població jove i la
transició escola-treball.
El segon treball avaluatiu a la nostra disposició és Marhuenda et al.
(2015). A partir d’un ampli qüestionari, recullen informació de 179 centres
autoritzats del conjunt de les comunitats autònomes espanyoles per des
envolupar programes de formació professional dual. Malgrat compartir
inicialment la valoració positiva que es fa d’aquest tipus de provisió de
formació, les conclusions a què arriben són força negatives respecte al
funcionament efectiu que té a Espanya, fins al punt de qüestionar-se se·
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riosament si és una bona opció canviar el model de l’FP quan el que exis·
teix actualment ja funciona i ha estat consensuat per les forces polítiques
majoritàries i els principals agents socials. Es plantegen que si les pràcti·
ques ja estaven generalitzades, per què calia introduir la dual? Conside·
ren que manca una cultura empresarial que faciliti formació, tot i que
també destaquen que s’ha implantat el sistema sense tenir en compte
l’empresa, sense consultar-li les seves necessitats ni tenir en compte les
seves possibilitats, és a dir, sense cap diàleg amb el teixit empresarial.
Critiquen, també, que el professorat no està preparat per a les tasques
que se’ls assignen. Els resultats no són positius, ni en l’aprenentatge ni
en la generació d’ocupació ni millora de l’empleabilitat. Finalment, inci·
deixen en la manca d’avaluació i en la falta d’assumpció de responsabili·
tats per part de les administracions i els agents socials.
En definitiva, doncs, malgrat que són totalment insuficients, les prime·
res impressions és que la implantació de la formació dual s’ha fet sense
lideratge ni consciència de les exigències institucionals d’un sistema
tan complex. Considerem que són aspectes que un sistema de rendició
de comptes podria ajudar a superar (si més no parcialment).

Desenvolupament d’un sistema de rendició de comptes
per a la FP dual a Catalunya
Com hem comentat anteriorment, existeixen diverses possibilitats orga·
nitzatives en les quals es pot sustentar un sistema de rendició de comp·
tes. És evident que aquestes possibilitats es diferencien per la comple·
xitat associada a la implantació i el control de les mesures concretes
aplicades. Sembla raonable, atesa la poca experiència que té el nostre
sistema actual d’aplicar els elements que configuren un sistema de ren·
dició de comptes, proposar inicialment una configuració senzilla que
no tan sols intenti assolir els objectius marcats a l’inici d’aquest apar·
tat, sinó que també permeti desenvolupar un procés d’aprenentatge
institucional. Inicialment, assumim que el sistema de rendició de comp·
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tes s’aplicaria sobre l’actual estructura d’FP, indistintament sobre els
graus de nivell mitjà i superior.
En conseqüència, doncs, es podria proposar un sistema dels anome·
nats low-stakes amb les característiques següents:
Mesura de resultats: la idea bàsica seria mesurar resultats d’aprenen·
tatge i no de situació de mercat de treball. Malgrat que inicialment pot
ser més difícil dissenyar els mecanismes específics (proves) que no pas
recollir dades de mercat de treball, fer correctament aquest procés
d’obtenció de dades és molt complex i demana, a la llarga, invertir més
recursos. A més a més, són, de fet, menys informatives sobre el desen·
volupament dels processos formatius.
Aquestes proves haurien de mesurar èxit d’aprenentatge respecte de
coneixements específics ocupacionals i sobre competències transver·
sals. La tipologia de prova seria inicialment de apte/no apte (el que s’en·
tén per un examen de competències mínimes). La informació que com·
portaria, doncs, és la superació d’un nivell de coneixements bàsics.20
Aquestes proves haurien de ser comunes per a tots els alumnes dins
d’un mateix grup ocupacional i per a tots els alumnes del sistema hi
hauria les d’avaluació de competències transversals. Seria preferible
que en la seva definició hi estiguessin involucrats agents socials i cal·
dria actualitzar-los regularment perquè reflecteixin les necessitats de
les empreses en tot moment. L’avaluació ha de ser externa i no feta pel
centre formatiu concret de l’estudiant.
Conseqüències curriculars dels exàmens: la superació de les proves ex·
ternes generals habilitaria l’obtenció del títol corresponent, més enllà
dels criteris interns que cada centre utilitzi. Caldria obtenir la qualifica·
20. Es podria considerar, a partir de l’experiència acumulada, transitar cap a un exa·
men més complex en què s’acreditessin nivells individuals d’aprenentatge. El fet és que
aquest sistema d’avaluació té una major complexitat de disseny i després de creden
cialització.
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ció d’apte en els dos exàmens, l’específic i el general. En cas contrari,
caldria donar noves oportunitats per poder superar els exàmens.
Qui rep la informació? La informació té caràcter públic, i cal assegurar el
sistema d’acreditació. Cal veure que, en fer contingent l’obtenció del
títol a la superació dels exàmens, la publicitat del sistema és senzilla.
Tanmateix, la informació també cal agrupar-la per centre formatiu i àm·
bit ocupacional i subministrar aquesta informació al públic en general,
i en particular als individus que hagin d’establir les seves decisions
d’inversió formativa.
Conseqüències dels resultats: a part de la necessitat de passar el llin·
dar mínim de competències per obtenir el títol, es poden considerar
més accions per traslladar resultats a responsabilitats. Les més interes·
sants recauen sobre el centre formatiu i estarien lligades al percentatge
d’alumnes que es presenten als exàmens i al percentatge que els supe·
ren. Una manera eficient de valorar l’èxit seria la de seguir l’evolució del
percentatge d’aprovats, més que no pas el valor absolut. Així, és més
fàcil adaptar les realitats concretes dels centres a les expectatives
d’èxit. Seria molt recomanable poder establir algun mecanisme de mi·
llora pressupostària del centre relacionat amb l’assoliment dels objec·
tius. En canvi, no sembla fàcil i potser fins i tot no seria recomanable
lligar l’èxit dels alumnes amb un professorat concret. En qualsevol cas,
això depèn en gran mesura de com s’articulin els exàmens i de si és
possible individualitzar-los.
Conseqüències dels resultats per a les empreses: les empreses també
haurien de ser corresponsables de la formació de l’aprenent i si aquest
no supera les proves s’hauria de poder plantejar que no participin en el
mecanisme o que, com a mínim, aportin alguna evidència que s’ha de·
tectat el problema i quines mesures s’implementen per solucionar-ho.
En definitiva, el que es planteja és un sistema de proves externes al fi·
nal del cicle formatiu comunes per a tots els estudiants, independent·
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ment del centre formatiu, que certifiquin uns coneixements mínims
(ocupacionals i generals). Les conseqüències dels exàmens impacten
els estudiants en termes d’obtenció del títol i el centre com a mecanis·
me d’avaluació d’eficiència i també l’empresa.
Quin impacte podria tenir aquest sistema? En primer lloc imposaria una
barrera a l’entrada d’estudiants sense la necessària implicació en el
procés formatiu. Al mateix temps, incentivaria l’esforç dels que entren
al sistema. En segon lloc, enviaria un senyal al mercat de treball que el
sistema articula mecanismes per seleccionar aquells estudiants que no
assoleixen els mínims exigibles. En altres paraules, imposaria un estàn·
dard de qualitat que milloraria la reputació del graduat i impulsaria un
canvi de mentalitat a les empreses. En tercer lloc, la revisió constant de
les proves avaluatives obligaria les escoles a mantenir una vigilància
sobre els currículums i les metodologies docents. En quart lloc, i de
manera complementària, associar resultats amb algun element pressu·
postari a nivell de centre incentivaria una major eficiència del professo·
rat i de la direcció del centre.

Reflexions finals
El paper de la formació professional com a motor de creixement eco·
nòmic és clau des de la perspectiva d’assegurar una oferta d’indivi·
dus altament preparats per ocupar les (mal) anomenades ocupacions
semiqualificades. Cal assegurar, en conseqüència, un funcionament
eficient del sistema. La formació dual és un bon mecanisme per asso·
lir aquesta eficiència, ja que ajuda a modificar les exigències d’accés
a l’FP; millorar els processos de determinació curricular, els criteris
docents i els sistemes avaluatius; influir sobre les expectatives tant
dels alumnes com del professorat i, per tant, assegurar el compromís
d’esforç per ambdues parts; i generar una millor percepció social del
funcionament i la importància del sistema. Aquests elements són im·
prescindibles per obtenir el suport empresarial i social necessari per
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implementar propostes de millora del sistema que tinguin impactes
pressupostaris elevats o que demanin compromisos per part dels
agents socials exigents. La introducció de mecanismes clars d’as·
sumpció de responsabilitats pot ajudar a assolir aquesta millora del
funcionament del sistema.
Gran part de la tasca que cal desenvolupar està en l’esfera del dis·
seny institucional, però les implicacions pressupostàries no són mar·
ginals. Més enllà dels costos associats a la preparació dels tutors i a
la incentivació a l’empresa per tal d’assumir les responsabilitats de
formar aprenents (per exemple, amb incentius fiscals o ajudes als
salaris dels aprenents), cal crear estructures professionalitzades que
fomentin i organitzin el diàleg necessari entre empreses-sindicatsAdministració educativa. També cal desenvolupar una estructura que
mesuri i controli els processos formatius i que tingui capacitat d’ac·
tuar millorant-los en cas de detectar problemes. Addicionalment, cal
tenir la capacitat per poder avaluar de manera contínua l’impacte de
la formació en les trajectòries laborals participants en el sistema. To·
tes aquestes funcions que hauria de portar a terme l’estructura que
es definís implica recursos i personal, i si l’objectiu és fer de la for·
mació dual l’eix central del sistema, impliquen, com s’ha dit, dotaci·
ons pressupostàries relativament importants.
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