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1. Introducció 

Queden pocs dubtes que els dos problemes que té plantejada l’economia catalana (la 

reducció de l’endeutament i la recuperació de l’activitat) no tenen només un caràcter 

temporal, sinó  que estan lligats a la debilitat estructural que provoca la nostra manca 

de competitivitat, en un entorn cada cop més globalitzat. Es pot discutir quina part de 

responsabilitat en aquesta manca poden tenir els augments de costos (que no podem 

corregir amb una devaluació) i quina és deguda a la insuficiència de capital físic o humà 

que millori la productivitat. En tot cas, però, és evident que existeix un dèficit de 

formació en una part important de la nostra població i una incapacitat per aprofitar 

adequadament una part d’aquest capital. 

 

Encara que siguin coneguts, és oportú recordar algunes dades clau de l’estat de la 

formació a Catalunya:  

• La població adulta catalana (25-64) està repartida, pel que fa als nivells de 

formació (bàsics/mitjans/superiors) en els següents percentatges: 47% / 22% / 

31%. En el cas de la UE les xifres corresponents a aquests mateixos nivells són 

27% / 47% / 26%. És evident que el diferencial en el nivell mitjà pot explicar 

algunes de les mancances de la nostra economia, ja que segurament molts dels 

llocs de treball d’aquests tipus estan ocupats per persones amb formació 

inferior a la requerida, amb un impacte negatiu important sobre la 

productivitat i la competitivitat. També és clar que el nostre mercat de treball 

no pot donar ocupació de qualitat a molts dels nostres titulats superiors. 

• El baix nivell de graduació a l’ESO i els elevats percentatges d’abandonament  

en el Batxillerat i en l’FP de Grau Mitjà són les principals causes de la baixa 

qualificació de la població jove a Catalunya.1  

                                                 
1Durant els últims anys hi ha hagut una millora en aquest sentit, disminuint el percentatge dels alumnes 
que no superen 4t d’ESO. Una part d’aquesta millora reflectiria l’empitjorament del mercat laboral, que 
ha deixat de ser una alternativa prou atractiva per a molts estudiants, i una altra part els primers 
resultats dels esforços per augmentar la probabilitat d’èxit escolar. 
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• Espanya està a la cua de la UE pel que fa a la participació en activitats 

formatives al llarg de la vida i Catalunya se situa per sota de la mitjana 

espanyola. El grau de participació en aquest tipus d’activitats no arriba al 10 % 

per cent de la població adulta (25 a 64), mentre que a molts països europeus se 

situa al voltant del 20%. Més greu encara, aquesta proporció és només del 3,5% 

en el segment amb un baix grau de formació, puja al 6% en el col·lectiu amb un 

grau mitjà de formació i fins al 14,5% per al col·lectiu amb formació superior 

(degut als cursos de post grau). 

 

2. Orientació de les accions a emprendre 

Aquestes i altres dades ens permeten afirmar que els dos factors clau del dèficit català 

en el camp de la formació són l’elevada proporció de persones que només tenen 

formació primària i la baixa proporció amb formació secundària. Per tant, el primer 

repte és augmentar el nombre de persones que accedeixen a l’educació post-

obligatòria, fins assolir l’objectiu d’un 14% d’abandonament escolar el 2020.  En segon 

lloc, cal reforçar la tendència envers un major equilibri entre els estudiants d’FP i els de 

batxillerat 2.    

 

A aquesta situació de partida s’afegeix el fet que la Ley Orgánica para la Mejora de la 

Calidad Educativa (LOMCE), aprovada recentment al Congrés de Diputats, representa 

una clara regressió pel que fa al tractament de l’FP en comparació amb l’anterior 

normativa (la LOGSE).  

 

                                                                                                                                               
 
2 L’abandonament prematur ha evolucionat positivament (del 33,2 % el 2008 al 24,0 % el 2012: una 
reducció de 9 punts en quatre anys). A més, actualment s’ha arribat a un 60/40 (Batxillerat/FP) que ens 
apropa a la mitjana europea. En particular, cal reconèixer el ràpid augment relatiu dels alumnes d’FP. 
superior als de batxillerat, segurament incentivat per una major percepció de que l’FP és una via efectiva 
per a la inserció laboral.  
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Es retorna un altra cop al prejudici d’una FP com a sortida residual reservada als 

alumnes menys brillants, per comptes de plantejar-se com a camí alternatiu al 

batxillerat, amb un grau comparable d’exigència en l’ingrés i prestigi a la sortida. Per 

altra banda, també cal destacar que la nova llei torna a l’esquema de repartir més que 

compartir competències, reservant les principals per a l’Estat. 

 

Per corregir aquesta situació cal prioritzar dues actuacions. Una de tipus estructural 

amb efectes a mitjà i llarg termini i una altra a curt termini, necessària perquè no 

podem esperar als resultats de la primera, ja que els seus efectes recauen sobre 

persones que estan en fase de formació inicial. La primera actuació estaria focalitzada 

en una reforma dels estudis d’FP, molt més que no pas els de Batxillerat, mentre que 

la segona té a veure amb la formació al llarg de la vida com a forma més ràpida de 

millorar i de reequilibrar el nostre capital humà. Aquesta segona actuació tindrà 

efectes més immediats i alhora hauria d’anar situant la Formació Continuada en el lloc 

que li correspon. És per això que es tracten en una mateixa nota reflexions i propostes 

en relació amb tots dos àmbits de formació: l’FP i l’LLL (LongLife  Learning). Tant en un 

cas com en l’altre, voldríem demanar actuacions urgents, i recomanar l’adopció de 

polítiques que tinguessin en compte els aspectes següents:  

 

A. El processos d’aprenentatge: Històricament hi ha hagut un gap important 

entre oferta i demanda de continguts a l’FP. En concret, les empreses 

senyalaven com a principal mancança la carència d’aptitud i motivació dels 

joves, seguida del desajust entre els programes formatius i les necessitats reals 

de les empreses. Des de la perspectiva de la motivació és oportú destacar, com 

un important pas endavant, el paper que juga el reconeixement acadèmic dels 

aprenentatges assolits des de la pràctica laboral. Aquest és un important 

incentiu a la formació que posa en valor i reconeix els aprenentatges adquirits a 

la vida real. 
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Per corregir aquestes disfuncions, a més d’elaborar els currículums en 

comissions participades per les empreses, com ja es fa actualment, en l’FP 

s’haurien de combinar i de reequilibrar tres tipus de processos i recursos: (i) la 

redefinició dels continguts i la transmissió dels coneixements que configurin la 

formació integral de l’alumne, (ii) l’aprenentatge d’habilitats específiques que 

permetin adquirir una professionalitat immediata, i (iii) el desenvolupament de 

competències transversals que permetin una major mobilitat laboral i una 

millora constant de l’ocupabilitat. Les persones que assoleixen un nivell 

d’educació secundària haurien d’estar dotades de tots tres recursos. De tota 

manera, cal no oblidar que la formació del capital humà no ha de ser la que 

estrictament demana el sistema econòmic, ja que una formació personal més 

amplia que la imprescindible per al lloc de treball contribueix a fer un país de 

persones més cultes, més responsables i més emprenedores. 

B. L’organització: És necessari augmentar el grau de participació dels 

representants de les empreses i dels professionals que hi treballen en els 

processos de presa de decisions, juntament amb les autoritats públiques 

responsables de la formació. Aquesta participació ha de manifestar-se en 

primer lloc en la definició de necessitats i en l’elaboració de continguts, però 

també en l’organització dels ensenyaments, ja que la qualitat de la formació 

professional depèn molt de la combinació d’ensenyaments teòrics i 

d’aprenentatge al lloc de treball (learning by doing). S’ha d’intensificar la 

interacció entre el sistema educatiu i les empreses, afavorint una relació més 

sistemàtica entre professors i professionals dels diferents sectors, promovent la 

contractació com a professors a temps parcial de tècnics especialitzats o 

mitjançant les estades de reciclatge en empreses dels professors dels centres (i 

per descomptat dels alumnes).  
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En comptes d’haver d’invertir en crear infraestructures tecnològiques en els 

centres de formació, es podrien utilitzar infraestructures existents en les 

empreses, a través de convenis en què  ambdues parts en sortissin 

beneficiades. Especialment, cal una major implicació del món empresarial, que 

a Catalunya es podria instrumentar a través de les cambres de comerç i altres 

organitzacions empresarials, per tal d’estendre la implantació de l’FP dual a 

Catalunya al llarg dels propers quatre anys3. El seu paper hauria de ser posar en 

contacte les empreses amb els estudiants, formar als tutors d’empresa i fer el 

seguiment de la programació formativa.  La clau és saber combinar la formació 

teòrica i pràctica al centre de formació amb les tasques pròpies d’una situació 

real de treball a l’empresa. Per tant, fóra bo que el Govern estimuli al teixit 

empresarial a col·laborar més proactivament amb la implantació de l’FP dual a 

Catalunya. També és fonamental garantir la qualitat dels centres formatius i, en 

particular, que la cartera de serveis que aquests ofereixen estigui constantment 

adaptada a les necessitats empresarials. 

 

C. La formació al llarg de la vida: La formació continuada és una de les àrees que 

demana una revisió més profunda, ja que els cicles de vida dels coneixements i 

de les habilitats són, ara, molt més curts que la vida de les persones. És per tant 

necessari que la formació deixi de ser una activitat lligada només a les etapes 

d’infància i de joventut,  per estendre’s a tota la vida. Això suposa, entre altres 

coses, que els nivells de capacitació i de titulació d’una persona no han de 

quedar determinats en el moment d’abandonament de l’etapa inicial i 

començament de la vida laboral, sinó que s’han de completar al llarg de la resta 

de la seva vida.  

 

                                                 
3 El model dual es troba a Catalunya en una fase inicial. La primera promoció lleva va començar la seva 
formació el curs 2012-2013 i no es graduarà fins l’actual curs 2013-2014. Són més de 2.000 alumnes que 
es formen en més de 200 empreses, entitats i organismes.  
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Aquest fet es produeix en tots els àmbits, però amb molta més intensitat en els 

coneixements aplicats, que no pas en els de tipus més bàsic, i per això és en les 

àrees properes a les habilitats professionals on més s’ha de tenir en compte. 

Tot i reconèixer el paper en aquest sentit de l’FP orientada a persones més 

grans de 25 anys, cal integrar plenament la formació continuada en la política 

educativa i allunyar-la de l’actual concepte de “formació de persones en 

situació d’atur”, que representa una visió antiquada de l’LLL. La formació al llarg 

de la vida ha de contribuir a adaptar permanentment les persones a l’evolució 

dels coneixements i a les noves demandes d’habilitats procedents del sector 

productiu. Els nostres nivells d’atur son un símptoma dels dèficits en aquest 

procés d’adaptació i urgeixen l’aplicació de polítiques decidides en aquesta 

línia. 

 

D. Les competències administratives: Cal estructurar millor les competències 

relatives a aquestes dues àrees de la formació dins l’organigrama institucional, 

per tal de guanyar en eficàcia i agilitat. Actualment hi ha una excessiva 

dispersió de responsabilitats públiques sobre l’FP (Departament d’Educació, 

SOC, ConforCAT...) que poden crear distorsions, llacunes i diferències de criteri. 

Aquesta dispersió està sense dubte en l’origen de molts dels errors comesos. 

Segurament l’actual repartiment de competències entre els Departaments 

d’Ensenyament, Empresa i Ocupació, i Economia i Coneixement no és el més 

adequat, ja que dificulta l’articulació d’una estratègia conjunta. També es 

podrien revisar alguns aspectes territorials, com per exemple el paper de les 

entitats municipals, que poden fer una important aportació en la definició i 

gestió d’activitats formatives, gràcies a la seva relació de proximitat amb el 

teixit econòmic a cada zona, i que potser ara no es te prou en compte. 
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3. Recomanació 

Per totes aquestes raons el CAREC considera que cal assumir la necessitat d’intensificar 

les reformes que tinguin en compte el paper que ha de jugar l’FP en les societats del 

segle actual. El capital humà de les persones amb formació de grau mitjà és tan 

important per al futur de la nostra economia com el d’aquelles amb titulacions 

universitàries. Les reformes necessàries han d’articular una nova relació entre 

educació i treball, una nova col·laboració entre escola i empresa, i una forta 

potenciació de la formació continuada per inserir-la en el desenvolupament personal. 

Això comporta exigir als centres formatius una oferta de qualitat més ajustada a les 

necessitats de les empreses, revisar el repartiment de competències administratives 

entre departaments, repensar les relacions entre els tres nivells de govern (estatal, 

autonòmic i local),  trobar una més coherent distribució a l’interior de cada un dels 

nivells, i obrir espais més consolidats de col·laboració amb el sector empresarial.  

 


