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Per què cal una llei de la formació professional?

� El Govern té com a objectiu la lluita contra l’atur i la millora professional.
� La formació és una eina de progrés personal i continuada al llarg de la

vida.
� La formació és clau per l’ocupabilitat i la competitivitat empresarial.
� Cal preparar la formació professional per donar resposta als reptes de

futur.

� Canvi de model productiu
� Economia basada en el coneixement
� Internacionalització dels mercats
� Requeriments de qualificació professional

� La formació és part de la solució per qualificar els joves i requalificar els
adults i impulsar la reactivació econòmica.



Antecedents

� Acord X legislatura
� Impulsar la Llei de la formació professional per avançar cap a la integració

efectiva dels subsistemes

� Pla de Govern
� Aprovar l'Avantprojecte de llei de la formació i qualificació professional

� III Pla de la formació professional
� Proposa mesures d’integració de l’FP

� Acord estratègic 2013-2016
� Normativa europea

� L’estratègia Europa 2020 planteja la necessitat de millorar el nivell de
qualificació de la població

� El marc europeu de qualificacions estableix una referència per comparar
titulacions i diplomes dels països

� El document Noves competències per a noves ocupacions planteja adequar les
qualificacions a les necessitats del mercat laboral



Objectius de la llei 

� Millora de les competències professionals de les persones
� Millora de la competitivitat de les empreses
� Formació professional al llarg de la vida
� Coresponsabilitat amb els agents socials i econòmics
� Implicació de l’empresa en la formació (alternança, FP dual)
� Elaboració d’un sistema de formació i orientació integrat
� Coordinació de les diferents ofertes formatives
� Reincorporació al sistema via acreditacions
� Avaluació de la qualitat del sistema



Com serà amb la nova llei?

FP inicial

Formació Professional integrada

Formació per 
a l’ocupació

• Detecció de les necessitats de 
formació

• Catàleg de qualificacions de 
Catalunya

• Centres FP integrats
• Reconeixement de l’experiència
• Registre d’unitats de competència

FP    
ocupacional

FP contínua



Els continguts de la llei. El serveis

� Catàleg de serveis. Són els serveis que ofereix el sistema en el seu
conjunt:
� Informació i orientació professional

– Servei individualitzat a persones i empreses
� Formació professional inicial i per a l’ocupació

– Detecció de les necessitats per orientar les ofertes formatives
– Més vinculació entre la formació i l’empresa
– Impuls a la formació en alternança i dual
– Passarel·les entre formació educativa i formació laboral
– Impuls a l’emprenedoria i la innovació

� Acreditació de l’experiència laboral
– Servei integrat
– Servei permanent



Els continguts de la llei. La xarxa

� Xarxa del sistema

� Punts d’informació i orientació
� Creació d’una nova categoria de centres:  els centres de formació 

professional integrada
– Cada centre tindrà un consell de formació i empresa
– Cada centre tindrà un sistema de gestió de la qualitat i de millora contínua

� Coordinació de la xarxa de centres existents



Els continguts de la llei. La governança

Comissió rectora 
(adscrita a Presidència)

Govern i organitzacions empresarials i sindicals

Presideix el president de la Generalitat

Institut de Formació i Qualificació 
Professional de Catalunya

Coordina i aplica 

les polítiques d’FP integrada

Departament 
d’Ensenyament

Departament 
d’Empresa i 
Ocupació

Consell de Formació i 
Qualificació Professional

Adscrit a l’institut. Òrgan consultiu i de 
participació 




