
Barcelona, 30 d’abril de 2013

Nou impuls a l’ocupació a través 
de la Formació Professional
- III Pla general d’FP (2013-2016)
- Cap a un nou marc legislatiu de l’FP
a Catalunya



III Pla general d’FP de 
Catalunya (2013 -2016)



3

• Pivota en un consens total entre el Govern, els agents
econòmics i socials i el territori.

• Estableix els reptes de futur de l’FP perquè esdevingui un pilar
estratègic en l’impuls de l’ocupabilitat de les persones i la
competitivitat de les empreses.

• Dóna resposta a l’actual situació econòmica i social presentant
unes mesures per a la millora del sistema de Formació
Professional en el seu conjunt.

• Preveu un procés d’avaluació permanent per tal d’assegurar
l’eficàcia del sistema al llarg del temps.

ELEMENTS CLAU DEL III PLA
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Contribuir a la implementació a Catalunya d’un model de
formació, qualificació i orientació professional que:

� Millori la competència professional de les persones, la seva
capacitació i, d’aquesta manera, la seva ocupabilitat.

� Impulsi la competitivitat de les empreses.

MISSIÓ DEL III PLA
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EIXOS DEL III PLA

1. La planificació i adaptació de l’oferta formativa integrada a les 
necessitats del mercat de treball i de les persones.

2. L’impuls dels centres de Formació Professional integrats.

3. L’organització d’un mecanisme integrat de reconeixement i 
acreditació de les competències professionals.

4. El desenvolupament d’un sistema integrat d’informació i 
orientació professional.
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Objectius específics

� Facilitar la participació d’empreses, agents socials i sectors econòmics
en la detecció de les necessitats de l’oferta formativa.

� Potenciar la dimensió sectorial de l’oferta formativa.

� Implementar nous models de formació professional en alternança i dual
al llarg de la vida.

� Disposar d’un catàleg de qualificacions professionals de Catalunya per
tal de garantir la seva adaptació a les necessitats de qualificació de les
persones i les empreses.

EIX 1: Planificació i adaptació de l’oferta formati va integrada
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Objectius específics

� Desenvolupar una norma pròpia per als centres d’FP integrats a
Catalunya.

� Articular i potenciar una xarxa catalana de centres integrats de qualitat
i d’excel·lència.

� Arrelar aquests centres integrats al teixit productiu.

EIX 2: Impuls dels centres de Formació Professional  integrats
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Objectius específics

� Desenvolupar el marc normatiu i el mecanisme de reconeixement i
acreditació de les competències professionals.

� Fomentar l’accés de la població al reconeixement i acreditació de les
competències professionals.

� Promoure el valor social del reconeixement i acreditació de les
competències adquirides.

EIX 3: Reconeixement i acreditació de les competènc ies
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Objectius específics

� Promoure un protocol comú d’informació i orientació professional.

� Coordinar els serveis existents d’informació i orientació professional.

� Promoure nous recursos i metodologies per a la millora de la
informació i orientació professional.

EIX 4: Sistema integrat d’informació i orientació p rofessional



Cap a un nou marc 
legislatiu de l’FP a 

Catalunya



11

La formació professional, una eina de país

� Acord X legislatura. Acord per a la transició nacio nal i per 
garantir l’estabilitat parlamentària del Govern de Catalunya 

� Prioritats del Govern per a la Transició Nacional. Mesures per 
abordar la recuperació econòmica: 
21. Impulsar la llei de la Formació Professional pe r avançar cap a la 
integració efectiva dels subsistemes (inicial, cont ínua i 
ocupacional).
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La formació professional mira a Europa

� Comissió Europea:
� Comunicació de la Comissió EUROPA 2020 de 3 de març de 2010,

relativa a una estratègia per a un creixement intel·ligent, sostenible i
integrador

� Comunicat de Bruges estableix objectius estratègics a llarg termini per
a la cooperació europea en matèria d'Educació i Formació Professional
per al període 2011-2020.

� Recomanació del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’abr il de
2008, relativa a la creació del Marc Europeu de Qualificacions per a
l’aprenentatge permanent.

� Recomanació del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de jun y de
2009, relativa a la creació del Sistema Europeu de Crèdits per a
l’Educació i Formació Professionals.

� Recomanació del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de jun y de
2009, relativa a l’establiment d’un Marc de Referència Europeu de
Garantia de la Qualitat en l’Educació i Formació Professionals.

Recomanacions
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Normativa (I)
� Estatut d’Autonomia de Catalunya:

� Article 21.5. Drets i deures en l'àmbit de l'educació : totes les
persones tenen dret a la formació professional i a la formació permanent,
en els termes que estableixen les lleis.

� Article 131. Educació: desenvolupament de les competències pròpies
de la Generalitat en aquesta matèria.

� Article 170. Treball i relacions laborals: desenvolupament de les
competències pròpies de la Generalitat en aquesta matèria.

� Llei d’Educació de Catalunya:
� Article 62. Formació Professional
� Article 63. Alternança entre formació treball
� Article 174. Consell Català Formació Professional
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Normativa (II)

� La Llei 17/2002, de 5 de juliol, d'ordenació del si stema d'ocupació i de 
creació del Servei d'Ocupació de Catalunya, preveu la creació l'Institut 
Català de les Qualificacions Professionals.

� Decret 176/2003, de 8 de juliol, de creació de l'In stitut Català de les 
Qualificacions Professionals .
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La formació, factor clau per fomentar l’ocupabilita t 

� Objectius de la futura llei:

� Crear un nou marc legislatiu per afavorir la formació i l’ocupabilitat.
� Ajudar als joves a tenir un millor accés a la feina.
� Facilitar la millora de la formació als aturats i a aquelles persones que tot

i tenir feina volen incrementar la seva qualificació professional.
� Facilitar l’aprenentatge al llarg de la vida i oferir un ventall més ampli de

perspectives professionals a través de diferents itineraris formatius.
� Permeabilitat per poder completar estudis un cop els estudiants ja s’han

integrat al mercat laboral.
� Mantenir una oferta de formació continuada a tots els nivells.
� Tenir en compte les necessitats del mercat laboral.
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Un únic projecte de Govern

� La formació professional depèn del departament d’Ensenyament i del
Departament d’Empresa i Ocupació. Amb la llei s’assolirà:

� Integrar els serveis d’informació i orientació professional, perquè les
persones puguin fer itineraris formatius al llarg de la vida.

� Detectar les necessitats formatives per fer una programació de l’oferta
ajustada a les necessitats de les empreses i les persones.

� Capitalitzar els aprenentatges assolits i la correspondència entre la
Formació Inicial i la Formació per a l’Ocupació.

� Possibilitar el reconeixement i l’acreditació de l’experiència laboral per
facilitar l’ocupació, la mobilitat i la promoció professional.

� Satisfer les demandes de qualificació de les empreses.
� Fomentar l’emprenedoria i l’economia productiva.
� Incrementar la col·laboració i implicació entre els centres i les empreses,

per potenciar les diferents modalitats de formació en alternança.
� Fomentar la implantació de plans de formació continua a les empreses.



www.gencat.cat


