LA FORMACIÓ PROFESSIONAL
I L’OCUPACIÓ A CATALUNYA
Catalunya té un dèficit de qualificacions intermèdies
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Catalunya té un important dèficit de població amb qualificacions intermèdies.
A Catalunya existeix una elevada polarització educativa que es deu a un excés de
població amb estudis bàsics.

*CFGS: Cicles Formatius de Grau Superior
*CFGM: Cicles Formatius de Grau Mitjà
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L’expansió de la matrícula als estudis professionals
està sent liderada principalment pel sector públic.
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La formació professional no és una via morta per als estudiants
Inserció de les persones graduades en CFGM a Catalunya
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La formació al llarg de la vida encara té camí per recórrer
Realitzen formació per a l’ocupació
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Algunes propostes per a la reforma
1. L’FP ha de ser una opció de prestigi i no l’única resposta
a l’abandonament; les causes de l’abandonament
prematur cal abordar-les a l’educació obligatòria

4. L ’atenció en l’orientació educativa i laboral ha de
ser individualitzada; la tasca orientadora ha d’estar
professionalitzada

2. La coherència i planificació de l’FP ha de ser
responsabilitat d’un únic òrgan, així com la seva
coordinació amb la resta del sistema educatiu

5. E mpreses i centres han de col·laborar i compartir
per potenciar l’actualització del professorat i
optimitzar recursos

3. La integració dels subsistemes de FP (inicial
i per l’ocupació) ha de permetre millorar la qualitat
del servei

6. Les polítiques d’FP s’han de fonamentar en l’evidència
empírica. Per això, cal recollir dades, sistematizar la
informació, fer-la pública i promoure la recerca

La formació professional i l’ocupació a Catalunya

Una ullada als indicadors des d’una perspectiva comparada
Òscar Valiente (coord.), Adrián Zancajo i Àngel Tarriño
A partir d’una revisió comparada dels principals indicadors i documents estratègics sobre la matèria, la publicació
presenta una diagnosi sobre la situación actual i els reptes de futur de la formació professional al nostre país.
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