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Presentació 

 
La formació professional ha estat una prioritat del govern municipal en aquest mandat 2015-
2019. 

La Formació Professional és una de les apostes de futur més segures per a garantir la 
inserció laboral i l’ocupabilitat al llarg de la vida. Les dades de l’Estudi d’Inserció Laboral 
dels Ensenyaments Professionals 2018, elaborat pel Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya i el Consell de Cambres, ens mostren que l’atur en les persones 
graduades en FP (8’64% en el grau mitjà i 9’32% en el grau superior), és tres vegades 
inferior que l’atur juvenil, que es situa en el 28’82%. Tot i així hi segueix havent un gran 
desconeixement del valor estratègic d’aquests d’estudis i cal posicionar-los com una 
formació cada cop més innovadora i no, com passa encara sovint, com una decisió lligada 
a un cert fracàs. 
 
L’Ajuntament de Barcelona ha apostat sempre fermament per la FP. Va crear a la ciutat el 
primer Consell de la FP, la Xarxa Europea de Ciutats, la Fundació BCN Formació 
Professional;  i va impulsar el Fòrum de les Ciutats amb Consell de la FP. Totes aquestes 
institucions i organitzacions permeten sinèrgies de tots els agents implicats generant 
actuacions d’alt impacte. 
 
A llarg d’aquest mandat s’han impulsat mesures relacionades amb la FP amb un criteri 
integral, fomentant accions adreçades a la formació i a l’ocupació; també equilibrant 
situacions de vulnerabilitat de forma que l’equitat sigui part dels objectius principals. 
 
S’ha contribuït a generar més coneixement, i a aportar més informació per a la presa de 
decisions, consolidant i fent més fàcil i accessible la informació de l’Anuari i Guia de la FP. 
També focalitzant alguns estudis en tenir una radiografia dels joves de Barcelona entre 16 
i 25 anys que no estudien ni treballen. I s’han seguit identificant sectors estratègics per a 
l’ocupació, com el mateix Port de Barcelona. 
 
Haver fet una estada internacional contribueix molt significativament a la inserció i 
ocupació de més qualitat. L’acció conjunta de la Fundació BCN Formació Professional i la 
Xarxa FP, ampliada ara també a l’AMB, permet disposar d’un dels programes globals de 
mobilitat  internacional en FP més rellevants. Es combinen les diferents vies de suport 
que ens faciliten els projectes europeus, i es complementen, en la mesura de les 
possibilitats, les diferents beques. Cada any es desplacen més de 200 persones, i l’any 
2018 el global de mobilitat de la Xarxa ha estat de 800 persones. 
 
La Innovació és un altre factor diferencial. Projectes com el Pla de Mesures d’Innovació a 
la FP, junt amb AMB i Diputació de Barcelona; el Metròpolis Lab i el Premis FP Emprèn,  
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ambdós conjunts amb l’AMB; contribueixen a generar molts projectes que reben ajuts i 
tenen possibilitat de ser implementats de forma finançada. 
Segons el mateix estudi d’inserció esmentat, les pràctiques en empreses es refermen com 
la via més efectiva per trobar feina. De fet, l’empresa de pràctiques i la intermediació del 
centre docent proporcionen feina a gairebé el 40% dels graduats. En el cas de la FP Dual, 
la que part del procés formatiu es realitza a l’empresa, la inserció laboral és del 65’12%. 
 
L’Ajuntament de Barcelona, vetllant sempre per l’ocupació, ha apostat per la FP Dual 
acollint alumnat en procés de formació en tots els districtes, gerències, instituts 
municipals.. així com en el conjunt d’Escoles Bressol. El projecte en el seu conjunt és un 
referent dins l’Administració Pública, on la FP Dual és encara residual; i constitueix un dels 
projectes de més envergadura del global d’Espanya a tots nivells. Al llarg del mandat han 
estat 892 persones les que han pogut participar d’aquesta dualitat. 
 
Pensar en l’equitat també vol dir diversificar l’oferta formativa. Al llarg del mandat els 
Programes de Formació i Inserció (PFI) han estat prioritaris de la política educativa, 
contribuïen a millorar l’èxit educatiu dels/les joves que no s’han graduat a la ESO. Al llarg 
del mandat han estat 1225 participant els que han format part del projecte, completant 
l’itinerari el 76% . 
 
El programa InnoLab Barcelona constitueix un dispositiu integral d’atenció educativa per a 
joves entre 16 i 25 anys. Aquest dispositiu s’estructura tant en el nivell d’orientació i 
assessorament, com d’acompanyament i formació post obligatòria; també actuen com a 
laboratoris d’interacció. 
 
Finalment, el projecte en marxa d’Escoles de Nova Oportunitat, com a servei 
socioeducatiu per a donar resposta a l’abandonament escolar prematur i afavorir el 
retorn al sistema educatiu o al mercat laboral, amb metodologies innovadores 
d’intervenció socioeducativa, completa el global d’accions i mesures que volen contribuir 
a un sistema educatiu i formatiu més flexible, innovador i modern, que s’avanci a les 
necessitats del sistema productiu per tal que formació i ocupabilitat al llarg de la vida 
vagin de la mà. 
 

 

 

Laia Ortíz      Miquel Àngel Essomba 
Tinenta d’alcaldia de Drets Socials      Comissionat d’Educació, Infància i Joventut 
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Línia estratègica I:  Més coneixement, més dignificació 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA: Incrementar el coneixement sobre la formació 
professional a Barcelona, millorar-ne la seva difusió, i contribuir a la 
dignificació pública d’aquesta modalitat formativa. 

 

La formació professional continua, malgrat els esforços precedents, de major anàlisi i 
estudi. La naturalesa canviant del context productiu fa que s’hagi de disposar de noves 
dades i noves recerques de forma permanent. 

Alhora, la formació professional també continua necessitant una major visibilitat social 
com una opció formativa de futur, i que contribueix decisivament al desenvolupament 
econòmic i social de la ciutat, i que reverteix positivament en el benestar i les 
perspectives d’èxit personal de les persones que hi participen. 

Durant aquest mandat hem fet esforços molt importants en ambdós aspectes, i deixem 
constància dels més rellevants. 

 

1.1  Anuari de la formació professional  
 

L’Anuari de la Formació Professional és una eina pensada per a la planificació, la presa de 
decisions i la divulgació. Aquesta publicació proporciona informació sistematitzada i 
analitzada sobre l’FP, per a Barcelona ciutat i Àrea Metropolitana de Barcelona, tant per  
la modalitat  inicial com per a l’ocupació i es relaciona amb informació mercat de treball i 
el sistema productiu. L’objectiu central és el de facilitar coneixement entorn al sistema de 
l’FP per tal de contribuir en la dinamització i el desenvolupament social i econòmic de la 
ciutat de Barcelona i l’AMB. 

Aquesta publicació s’estructura en tres parts 1- Dades comparatives de diversos nivells 
territorials (OCDE, Unió Europea, Província de Barcelona, AMB i Barcelona ciutat en 
termes de formació, econòmics i nivells instructius 2 – Dades i indicadors al voltant de 
totes les modalitats d’FP (inicial i per l’ocupació) i 3- Dades i indicadors sobre les 
trajectòries laborals de les persones amb estudis d’FP i la relació amb el mercat de treball 
i el teixit productiu. 

Un dels valors afegits d’aquest anuari és el de unificar en una mateixa publicació totes les 
fonts de dades disponibles que aborden l’FP i que es troben ubicades a diferents 
administracions públiques en un treball inèdit al servei de la planificació i impuls de l’FP a 
la Ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana.  
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Des dels seus inicis al 2.010 l’anuari de l’FP és una publicació de caràcter anual i s’adreça a 
una diversitat de públic a través dels seus diferents formats: versió extensa i revista 

A través de la versió extensa s’apropa tota aquella persona que hagi de prendre decisions 
tant per la planificació de l’oferta educativa com per la definició de futurs projectes 
professionals, és a dir, persones gestores del món educatiu i econòmic, directors de 
centres d’FP. 

A través del format revista, més visual, sintètic i lleuger, permet s’apropa a famílies, 
alumnat, orientadors, mitjans de comunicació, etc.  

Finalment, l’anuari, basant-se ne les evidencies de dades i indicadors recollits i les 
evolucions històriques d’aquests, desenvolupa una sèrie de recomanacions dirigides a les 
administracions públiques competents en matèria de formació professional. Totes les 
dades, gràfics i taules de l’anuari es poden descarregaren format excel a través de la  ver 
de la Fundació. 

 

Recomanacions de l’Anuari de la Formació Professional 2017 

En el camp de la FP Inicial 
 

• Promocionar titulacions Industrials (campanyes, orientació a tots els nivells 
instructius, especialment entre les noies....) 

• Orientar a Famílies, alumnat. 
• Considerar la planificació territorial de l’FP amb una òptica Metropolitana 

atenent a bosses d'alumnats i sector productius a l’AMB 
• Impulsar oferta d’especial interès de CFGS a l’AMB 
• Impulsar oferta d’especial interès de CFGM a Barcelona 
• Alinear teixit productiu de BCN i especialment AMB amb oferta FP 
• Facilitar la mobilitat territorial d’estudiants (possible paper administració local 

 
En el camp de l’FP per l’ocupació 

 
• Acostar oferta a ocupats de baixos nivells instructius. 
• Potenciar oferta entre els desocupats atractiva per nivells més elevats 

d’instrucció. 
• Potenciar la complementarietat específica amb CV d’FP com a mecanisme 

d’especialització i reciclatge professional. 
 

 

Durant aquest mandat, la inversió total en aquest projecte ha estat de 33.642,15€ 
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Portada de la revista de l’Anuari de la Formació Professional 

 

 

Base de dades online de les dades de l’anuari de la Formació Professional 
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1.2   L’educació al llarg de la vida a Barcelona: Educació post-obligatòria i pràctiques 
educatives comunitàries. Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona 
(IERMB) 2017 

 
Què es? 
 
Es tracta d’una recerca de l’IERMB conceptualitza l’univers educatiu urbà; analitza les xarxes de 
formació professional i de formació de persones adultes i considera finalment l’oferta educativa 
de la xarxa de Centres Cívics així com les iniciatives d’educació comunitària en l’àmbit del Besòs. 
 

Fets destacables: 
 
Els objectius principals d’aquest estudi són tres: 
1. Definir d’anàlisi de l’educació al llarg de la vida i comunitària 

 Construcció, caracterització i anàlisi del mapa de l’educació post-obligatòria a Barcelona 
(especial incidència en: formació professional i xarxa de formació de persones adultes) 

 Construcció, caracterització i anàlisi del mapa de l’educació comunitària a 
Barcelona(especial incidència en: pràctiques educatives de vinculació entre escola i 
barri). 

2. Plantejar propostes de millor de l’enfortiment de l’educació al llarg de la vida i comunitària 
 Propostes de millora de l’educació al llarg de la vida i comunitària com a aportació a 

l’enfortiment del Projecte Educatiu de Ciutat. 
3. Els barris del Besòs: diagnosi i dinamització de pràctiques educatives post-18  

 Diagnosi i catàleg d’accions educatives prioritàries al Besòs, des de la interacció amb 
l’administració i el teixit social dels barris  

 Dinamització de pràctiques innovadores i impuls a l’articulació de Projectes Educatius 
de Barri al Territori Besòs. 
 

Sabies que...? 
 
El treball realitza una aproximació a l’educació al llarg de la vida a la ciutat de Barcelona. A partir 
de l’anàlisi de dades educatives evolutives, s’identifiquen les principals característiques, 
tendències i oportunitats. Concretament, s’exploren les dades referents a la xarxa de Formació 
Professional i la xarxa de centres d’educació per a persones adultes. D’altra banda, en un darrer 
bloc es fa petita aproximació a diferents programes d’educació no formal. En concret, s’explora 
l’evolució en els anys recents dels programes formatius que es realitzen als centres cívics i el 
perfil de l’alumnat en aquests programes. Finalment, s’exploren noves iniciatives sorgides 
recentment en el context actual que intenten donar resposta a un gran nombre de necessitats 
formatives emergents. 
  
Inversió: 
 
Estudi bianual. Pressupost edició 2017-2018: 40.000 euros 
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Imatges “L’educació al llarg de la vida a Barcelona: Educació post-obligatòria i pràctiques 
educatives comunitàries. Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona 
(IERMB) 2017” 

 

 

Portada de l’estudi 

 

 

1.3  Informe sobre els joves entre 16 i 25 anys que no es troben estudiant ni en recerca 
activa d’ocupació 

 

Aquest estudi es contextualitza en la línia dels treballs, estudis i iniciatives que des de 
l’Ajuntament de Barcelona s’estan desenvolupant per tal d’impulsar el “Model Barcelona 
d’escola de noves oportunitats”. 

L’estudi aborda la identificació dels i les joves d’entre 16 i 24 anys de la ciutat de 
Barcelona que no estan treballant ni estudiant, tant des del punt de vista del volum com 
de les seves característiques sociodemogràfiques i quina és la seva distribució a la ciutat. 
Al mateix temps estudi identifica en quina etapa educativa hi ha un major volum de joves 
d’aquest perfil que surten del sistema: es detecten els punts d’inflació en les etapes de 
transicions educatives i al món laboral. Donada la informació contemplada, aquest estudi 
és el primer i únic en matèria d’aproximació al col·lectiu a la ciutat de Barcelona. 

Per tal de quantificar i definir aquest col·lectiu de joves l’estudi elabora una estimació 
sòlida del nombre de joves que ni estudien ni treballen a Barcelona a partir de dues fonts 
d’informació oficials: el Cens de població i habitatge i l’EPA (Enquesta de població activa). 
Per la primera font d’informació s’empren les dades dels dos darrers censos disponibles, 
l’any 2001 i 2011. Per a la segona els anys 2011 i 2016. Aquesta anàlisi és contrastada i 
complementada amb altres fonts d’informació que directa o indirectament aporten 
informació al respecte. 
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El públic objectiu d’aquest estudi el composen les persones expertes que dissenyen 
accions i estratègies per l’èxit educatiu i la disminució de l’abandonament formatiu 
prematur. En segona instància, les persones que treballen en centres de formació o amb 
el col·lectiu de joves ja que aporta informació de quins són les característiques 
sociodemogràfiques d’aquest col·lectiu. 

L’estudi es va elaborar al llarg del segon semestre de l’any 2017 i es va presentar a la 
jornada “Educació al llarg de la vida a Barcelona. Realitat i Perspectives” el 18 d’abril de 
2018 al Palau Macaya (Barcelona). 

 

Principals conclusions de Informe sobre els joves entre 16 i 25 anys que no es troben 
estudiant ni en recerca activa d’ocupació 

 
1. Un de cada 7 jove entre 16 i 24 anys té necessitat d’inserció educativa i laboral a la 

ciutat de Barcelona. 
2. El perfil del jove és d’un home, nascut a Espanya de segona generació, amb estudis 

d’ESO o inferior, els seus pares també tenen estudis bàsics. 
3. Les variables que més incideixen són: condició socioeconòmica, estructura de la llar. 
4. A la ciutat els districtes amb més joves NET són Nou Barris, Sants Montjuïc 
5. Els programes de reforç i suport no estan donant resposta a les necessitats dels i les 

joves. 
 

 

 

Durant aquest mandat, la inversió total en aquest projecte ha estat de 15.000€ 
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1.4 Cicle de debats sobre el futur de la Formació Professional: Tribunes de reflexió  
entorn als reptes de la Formació Professional  

 

Les Tribunes de reflexió entorn als reptes de la Formació Professional és un cicle de 
sessions de treball entorn dels reptes i el futur de la Formació Professional per als propers 
anys, amb la implicació i participació de tots els agents relacionats amb l’FP (empreses, 
centres, alumnes, agents socials i administracions públiques), per concretar propostes de 
treball i línies d’actuació compartides.  

Aquest projecte es va desenvolupar en dos fases. La primera en 2017, que uns grups de 
discussió emmarcats en el 10è aniversari de la fundació, a través de sessions de treball i 
metodologia DELPHI, van identificar els grans reptes als que l’FP ha de fer front els 
propers anys: 

Identificació de reptes 2017 

1. Diversificació de trajectòries educatives i d'itineraris d'entrada a l'FP 
2. L’FP entesa com una opció de formació al llarg de la vida 
3. Importància de la relació de l’FP amb l’empresa, des de la bidireccionalitat i 

objectius compartits 
4. Professionalització dels equips docents  
5. Major flexibilització i autonomia a l’FP, als seus centres i al propi sistema  
6. Més i millor comunicació i visualització de l’FP  
7. Lluita contra l'abandonament prematur del sistema  
8. Visibilització de la innovació a l’FP, tant des de la perspectiva de projectes 

compartits amb l'empresa com de la metodologia d'aprenentatge a l'aula. 

En la segona fase, amb execució a finals de 2018, s’ha aprofundit en els reptes identificats 
a la primera fase a través d’un cicle de tres debats temàtics debats temàtics, l’objectiu  

dels quals es el de definir línies d’actuació i elevar-les a les administracions competents 
responsables de la gestió de les polítiques formatives i de polítiques actives d’ocupació. 

Els tres debats de la segona fase han tingut en compte els següents àmbits concrets 

1. Reptes FP: La formació professional i la innovació  (27 setembre 2018) 
2. Reptes FP: l'Orientació (23 octubre 2018) 
3. Reptes FP: la relació amb l'empresa (26 novembre 2018) 

En aquests cicle de tres debats han participat més de 70 experts i 6 ponents especialitats, 
tots ells seleccionats per la Fundació, vinculats a l’empresa, administració pública, centres 
formatius, entitats i agents socials i del tercer sector vinculats a l’FP. 
Aquest va culminar amb una presentació pública a gener de 2019 on es va fer difusió dels 
resultats obtinguts i s’inicià el procés per elevar-los a les administracions públiques 
competents.  
 
Durant aquest mandat, la inversió total en aquest projecte ha estat de 8.770€ 
 



13 
 

 

 

 

Imatge central del projecte 

 

Imatge de la Tribuna núm 1. Reptes FP: La formació professional i la innovació 
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1.5 Guia de l’FP  
 

La Guia de la Formació Professional és una de les eines més importants per l’orientació 
dels alumnes de formació professional i les seves famílies des del curs 2006-07. Aquesta 
guia conté la relació dels centres que ofereixen Formació Professional i Formació 
Professional per a la Inserció amb tota la informació complementària possible com 
horaris (diürn/nocturn), canals de contacte amb el centre, i si els ensenyament són 
disponibles en la modalitat dual, entre altra informació d’interès. 

Els principals avenços de la guia en els seus darrers 4 anys ha estat: 

El canvi de format: de APP mòbil a una versió online, interactiva i amb informació “viva” 
en el sentit que s’actualitza constantment i no de manera anual. Aquest fet suposa que 
qualsevol canvi en l’oferta o característiques d’aquesta és incorporada ràpidament a la 
guia per tenir així una informació el màxim d’actualitzada possible. 

La guia de l’FP ha incorporat al territori de referència Barcelona Ciutat la resta de territori 
Metropolità. Aquest fet significa que la guia no només fa referencia a l’oferta en termes 
d’FP de Barcelona sinó també de tota la oferta continguda als 36 municipis de l’AMB. 

La guia és accessible a guiafp.fundaciobcnfp.ca 

Durant aquest mandat, la inversió total en aquests projectes ha estat de 35.124,96€ 

 

 

Captura de pantalla del web de la Guia de l’FP actual 

 

 



15 
 

Línia estratègica II: Més innovació, més extensió 
 
LÍNIA ESTRATÈGICA: Augmentar els recursos destinats a la innovació, a la 
mobilitat internacional i a l’extensió de l’oferta pública de formació 
professional. 

 

Necessitem més i millor formació professional a Barcelona. Aquest mandat s’ha 
caracteritzat per l’increment en la inversió en equipaments, i en tot un conjunt de 
mesures d’innovació que han millorat l’estatut d’aquesta modalitat formativa a la ciutat. 

D’una banda, ha estat notable l’esforç en recuperar espais de formació professional en 
barris amb teixit productiu fort però amb població socioeconòmicament desfavorida. 
Hem treballat perquè la formació professional resulti la baula que permet vincular sector 
productiu i ciutadania en una estratègia de benefici mutu creixent. 

D’altra banda, hem reforçat els diversos instruments i espais de coordinació que ens 
permeten establir aliances per la millora i la innovació. Barcelona no camina sola en el 
sender i per assolir una millor formació professional, i en la mesura que aquest projecte 
sigui compartit – tant en l’àmbit local com internacional – més possibilitats d’èxit podem 
dipositar-hi. 

  

2.1   Espais professionalitzadors. Consorci d’Educació 
 
Què es? 
 
La creació d’un conjunt d’espais encaminats a generar i assegurar una oferta 
professionalitzadora de continuïtat per als alumnes de barris amb situacions socials 
desafavorides per tal de facilitar la transició a la vida adulta i una inserció professional. 
Entre aquestes accions també es contempla la generació d’oferta formativa per a persones 
no joves, per tal d’acreditar una qualificació professional a través de l’acreditació d’una 
experiència professional prèvia o per processos anteriors de formació professional formals, 
no formals i informals.  
 
Fets destacables: 
 
Relació d’espais professionalitzadors generats:  

- Espai professionalitzador Rambla Prim: Oferirà un programa educatiu amb 
acreditació de competències amb el gremi d'electricitat (curs 2018-2019). 

- Espai professionalitzador Cristòfol Colom (curs 2020-21). 
- Espai professionalitzador Rubió i Tudurí “Ciutat Verda i Sostenible”. Institut 

Rambla Prim. 
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Les línies de l’oferta formativa professionalitzadora d’aquest espais són: 

- Oferta formativa professionalitzadora global adreçada a joves en transició a la 
vida adulta amb un alt risc d’exclusió social que viuen en àrees d’especial i 
màxima complexitat. Aquesta oferta pot ser de Formació Professional Inicial 
(PFI, FPB, preparació a les procediments d’accés als CFGM, Certificats de 
Professionalitat, cursos d’inserció laboral a petició d’empreses i d’altres. 

- Adreçada a joves adults que van sortir del sistema educatiu sense graduar en 
ESO i que no han tingut un itinerari formatiu personal sòlid ni en esquemes de 
formació formal ni en formació no formal i/o informal. 

- Adaptada en temps, continguts i perfils per a joves amb NEE i amb CIL. 
- Orientada a la transició a la vida adulta, amb un important component 

professionalitzador 
- Oferta professionalitzadora de reciclatge per a adults que han de reorientar la 

seva vida laboral per causes diverses (pèrdua del treball, períodes llargs de 
desocupació, millor de les condicions laborals i millora en les possibilitats 
d’ocupació). 

- Complementària de millora de les competències transversals amb la creació de 
tallers de diferent tipologia que incorporen elements de foment del 
coneixement cultural i artístic connectats amb la tradició i el patrimoni de la 
ciutat. 
 

Sabies que...? 
 
Aquesta actuació està recollida al PAM (Pla d’Actuació Municipal) i PADs (Pla d’Acció de 
Districtes) 
 
 

Espais professionalitzadors. Consorci d’Educació de Barcelona. 

 

Centre Rambla Prim, que acull un d’aquests espais 



17 
 

2.2 La Mobilitat Internacional en Formació Professional  
 

A través de la Fundació BCN Formació professional es porta a terme la promoció i 
facilitació d’una inserció laboral, estable i de qualitat així com una transició entre etapes 
educatives de les persones estudiants i graduades en formació professional de Barcelona 
a través de la realització d’estades de pràctiques en empreses dels diferents països de la 
Unió Europea. Aquesta mobilitat es gestiona concretament per la de mobilitat  Xarxa FP, 
amb 29 ciutats europees membres. 

La mobilitat internacional en formació professional s’articula amb el suport de dos 
programes Europeus. En primer lloc el programa Erasmus+ permet anualment que 100 
estudiants de formació professional de Barcelona puguin realitzar 2 mesos de pràctiques 
internacionals en empreses de la Unió Europea desenvolupant funcions i tasques afins al 
seu perfil professional. En segon lloc, el programa de Garantia Juvenil (a través de la 
col·laboració amb el SOC i el Fons Social Europeu) permet que 100 persones joves 
graduades en formació professional en situació d’atur puguin augmentar les seves 
competències professionals, personal i lingüístiques a través d’estades laborals en 
empreses europees.  

Durant el present mandat el nombre de beques executades ha patit un creixement del 
84,7%, passant de gestionar 131 beques de formació professional l’any 2015 a 242 
beques de mobilitat internacional l’any 2017. Es preveu que el nombre de beques de 
mobilitat internacional augmenti fins les 350 en el proper dos anys. 

 

 

 

 
Font: Xarxa FP 
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Llistat de ciutats i quines han estat incorporades entre 2015 i 2018 

Durant el present mandant s’ha incorporat un total de 11 noves ciutats a la Xarxa FP, el 
que significa un increment del 38% del nombre de ciutats. 

 
Ciutat 
 

País 
 

Incorporades en aquest 
mandat 
 

1 Alcoi  Espanya  
2 Anvers  Bèlgica  
3 Barcelona  Espanya  
4 Berlin  Alemanya  
5 Breda  Països Baixos  
6 Brussel·les Bèlgica √ 
7 Constanta Romania √ 
8 Gandia Espanya  
9 Granada Espanya √ 

10 Hamburg Alemanya √ 
11 Kokkola Finlàndia  
12 Kuopio Finlàndia  
13 Lisboa Portugal √ 
14 Madrid Espanya  
15 Mislata Espanya  
16 Munich Alemanya  
17 Oulu Finlàndia  
18 Palermo Itàlia √ 
19 Reus Espanya  
20 Roma Itàlia  
21 Rovaniemi Finlàndia  
22 Sète França  
23 Skelleftea Suècia √ 
24 Tartu Estònia √ 
25 Toulouse França  
26 Ventspils Letònia √ 
27 Viborg Dinamarca √ 
28 Westerburg Alemanya  
29 Zwolle Països Baixos √ 

 

 

A inicis del 2019 es posa en marxa el programa de mobilitlitat “Projecte singular” en que 
68 joves podran gaudir d’estades formatives a la xarxa a de ciutats esmentada, 
acompanyats d’orientació professional i amb el suport de 480 hores de formació prèvia a 
la seva estada basa en idiomes, interculturalitat, sostenibilitat medi-ambiental i gènere. 
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Principals impactes de la participació en la mobilitat internacional en FP 

 
 6 de cada 10 participants en projectes de mobilitat internacional van ser dones.  
 L’edat mitjana dels participants en mobilitat internacional va ser de 23,5 anys (20 anys a 

Finlàndia i 24,6 a Espanya). 
 Les famílies professionals que realitzen més mobilitats internacionals son Hoteleria i 

Turisme, Administració i Gestió i Serveis Socioculturals.  
 La satisfacció mitjana dels joves en relació a l’estada internacional de pràctiques és de 8,2 

sobre 10.  
 El 66% dels participants consideren que la realització d’una estada internacional de 

pràctiques ha estat un factor clau per a la seva inserció laboral.  
 El 67% dels joves han augmentat el seu sentiment de pertinença europea i el 82% es veu 

capacitat per desenvolupar la seva carrera professional en diferents països de la UE.  
 El 90% ha millorat les seves competències personals i professionals, el 82% les seves 

competències lingüístiques i el 75% les seves competències tècniques. 
 Al 16% dels joves que realitzen pràctiques internacionals se’ls ofereix un contracte de laboral 

a la mateixa empresa, només l’accepten el 45% del casos.  
 La taxa d’atur mitjana dels joves que realitzen una estada de pràctiques internacional es 

situa en el 7,4%. En el cas del joves de grau superior aquesta taxa disminueix al 4,8%. 
 El 15% dels joves que realitzen una estada de pràctiques internacional treballen en d’altres 

països de la UE, tot i això, el 80% retornen a treballar al seu país d’origen en un període mitjà 
de 24 mesos.  
 

 

Durant aquest mandat, la inversió total en aquests projectes ha estat de 2.082.675€ 

 

La Mobilitat internacional en la Formació Professional 

 

Assemblea General de Xarxa FP (Barcelona, febrer de 2017) 
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2.3  Pla estratègic de l’educació a Barcelona. Consorci d’Educació de Barcelona 
 
Què es? 
 
El Pla Estratègic del Consorci d’educació és un procés de planificació, reflexió i 
coneixement sobre com volem que sigui l’EDUCACIÓ a la ciutat de Barcelona i el seu 
model de governança institucional i de gestió per al període 2017-2021. La finalitat 
d’aquest treball és identificar el conjunt de prioritats, plans, programes i actuacions 
que han de permetre avançar en l’èxit educatiu i la millora dels nivells d’excel·lència 
i equitat, mitjançant un model de gestió integrada i de qualitat de l’educació a la 
ciutat. 
El punt de partida d’aquest pla és l’actualització dels compromisos del Consorci amb 
els principis de proximitat, eficàcia i territorialitat, la cooperació entre les 
administracions municipal i de la Generalitat, i la participació dels centres i la 
comunitat educativa, inclosos famílies i alumnes. 
 
Fets destacables: 
 
Per elaborar aquest Pla estratègic s’han creat 6 grups de treball:  

1- Governança i el model institucional del Consorci  
2- Planificació educativa a la ciutat de Barcelona 
3- Pla d’equipaments educatius  
4- Cap a una arquitectura versàtil i polivalent  
5- Els equips educatius i els recursos de suport a professionals, centres i 

alumnes; l'aprenentatge al llarg de la vida  
6- Barcelona ciutat d’oportunitats i la dimensió comunitària en l’educació: 

lideratge compartit. 
 

Sabies que...? 
 
Els grups de treball són transversals i estan formats per persones expertes i de 
reconegut prestigi del mateix Consorci d’educació, el Departament d’Ensenyament, 
l’Ajuntament de Barcelona, les universitats i altres entitats del sector educatiu. 
Cadascun d'ells compta amb un ponent, que coordina i elabora els treballs de base i 
definitius que seran debatuts pel grup de treball. Cada bloc temàtic integrarà com a 
mínim un diagnòstic de situació, visió i eixos estratègics amb objectius operatius 
2021. 
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2.4   El consell de la FP de Barcelona, i el Fòrum de les ciutats amb Consells  
 

Barcelona ja fa anys que aposta per la FP com a opció formativa que es troba en molta 
sintonia amb la realitat laboral del teixit empresarial. I ho va fer creant l’any 1992 el 
Consell de la FP de Barcelona, un espai de debat i de coordinació d’estratègies i línies 
d’actuació, participat per tots els agents i operadors de la ciutat en matèria d’educació, 
de promoció econòmica i empresarials i social. 

Els consell de l’FP de Barcelona està integrat per actors dinamitzadors de la relació entre 
món formatiu i laboral per tal de crear les sinergies necessàries entre aquests dos àmbits 
de la societat per potenciar l’FP. 

D’aquest  òrgan se’n desprèn la creació de l’Associació Xarxa FP,  una plataforma de ja 
gairebé 40 ciutats europees connectades en xarxa, creant un model propi de mobilitat, i 
l’any 2007, la Fundació BCN Formació Professional, un instrument per posar en relació les 
necessitats del teixit productiu i els sectors econòmics de la ciutat amb l’oferta educativa i 
les necessitats dels centres de formació. 

L’enfortiment de l’oferta de qualitat de la FP a Barcelona, ha fet necessari dissenyar un 
nou marc d’acció pel Consell de la FP, més enfocat a esdevenir una plataforma 
d’observació, de debat, d’anàlisi, de seguiment i control d’acompliment de les polítiques 
impulsades pels òrgans competents, i impuls de la innovació i el desenvolupament 
econòmic de la ciutat. 

Aquestes reflexions han portat a la Comissió Permanent del Consell Professional a reunir-
se el 5 de juliol del 2018 per tal de plantejar l’adequació de les Normes de Funcionament 
del Consell de la FP a les Normes Reguladores de participació Ciutadana. A la mateixa 
reunió es va presentar l’informe “Educació al Llarg de la Vida”, elaborat per l’IERMB, 
entenent la FP dins un concepte integrat. 

En una segona reunió de la Comissió Permanent el dia 20 de desembre del 2018 s’ha 
presentat la Proposta de nou Reglament del Consell de la FP. L’objectiu és que es pugui 
aprovar en el Plenari del Consell del dia 8 de gener del 2019. 

El Fòrum de les ciutats amb Consell de la FP 

 Aquest fòrum de ciutats és un actor impulsat des del Consell d’FP de Barcelona per tal 
d’unir esforços entre tots els Consells d’FP, compartir recursos i socialitzar informació i 
bones pràctiques en la gestió, impuls i desenvolupament de la Formació Professional des 
del territori. 

El fòrum de Ciutats amb Consells de la FP es crea el 16 de març de 2011 amb la signatura 
per part de  representants dels Consells de la Formació Professional de les ciutats de 
Barcelona, Granollers, L’Hospitalet de Llobregat, Lleida, Mataró i Terrassa d’un “Acord 
marc de col·laboració per a la creació i el foment del Fòrum de les ciutats amb Consells 
de la Formació Professional”. Amb posterioritat s’incorporen els Consells de la Formació 
Professional de les ciutats de Rubí i Tarragona, Sabadell, Girona i El Prat. 
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Els objectius del fòrum de les ciutats amb Consells  de l’FP són 

 Treballar des de la proximitat del territori, aportant el coneixement que ens 
dona la relació habitual amb els agents locals, per millorar la Formació 
Professional a les nostres ciutats. 

 Actuar com interlocutors necessaris en els nostres territoris, de les 
institucions i organismes competents,  per avançar en una visió integrada de 
la Formació Professional. 

 Defensar el paper de cada Consell com els responsables d’elaborar les 
demandes i propostes dels respectius territoris en relació a la planificació i 
coordinació de la formació professional inicial i per a l’ocupació. 

 Participar, de manera activa, en els diferents òrgans de planificació i 
coordinació de la Formació Professional creats per les entitats municipalistes, 
i en les zones educatives de cada territori. 

 Potenciar la coordinació efectiva entre els diferents departaments implicats 
en la Formació professional, tant a nivell local com de les altres 
administracions. 

Dades destacables: 

- Els 11 Consells de l’ FP agrupen més de 67.000 alumnes de Formació Professional 
Inicial el curs 2017-2018 

- Això significa el 57% de la matrícula de l’alumnat de Catalunya 
- En el cas dels cicles de grau mitjà representa  el 51% de la matrícula de l’alumnat 

de Catalunya 
- En el cas dels cicles de grau superior representa  el 63% de la matrícula de 

l’alumnat de Catalunya. 
 

El 18 d’abril del 2018, a la Nau Gaudí de Mataró, les 11 ciutats varen signar un conveni de 
cooperació i col·laboració on s’estableix el compromís de treballar coordinadament i 
facilitar la transferència de coneixements i experiències entre els participants. 

Des del Consell de la FP de Barcelona es participa activament de la Comissió d’Admissió i 
Expansió del Fòrum. També s’ha col·laborat en el document sobre Orientació 
Professional, elaborat pel corresponent grup de treball. 

Junt amb la Comissió de Relacions Institucionals del Fòrum, la Fundació BCN Formació 
Professional ha participat en el 17è Ple del Consell Català de la FP, el dia 26 de novembre 
del 2018. 
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Logo del Fòrum 

 

 

 

 

Reunió del Fòrum a La Paeria  
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2.5 Programa de millora de l’aprenentatge de l’anglès 
 
Què es? 
 
Servei que ofereix de  forma adequada uns espais com a sales d’estudi  nocturnes  i  d’animació  
cultural,  que complementin  la formació  acadèmica, cultural i social de la persona jove i, en 
especial, la millora de l’aprenentatge en anglès. 
 

Fets destacables: 
 

- El Pla d’Adolescència i Joventut 2017-2021, presentat en Plenari el 30 de juny de 2017,  
recull  la  necessitat  de  seguir  oferint  a  la  ciutadania  jove  el  Servei  de  sales  d’estudi  
nocturnes,  servei  que  des  de  l’any  1997  promou  la Regidoria de Joventut  de  
l’Ajuntament de Barcelona. 

- Dins d’aquest marc, la Direcció del Programa de Joventut, conjuntament amb  el  
Consorci  de  Biblioteques  de  Barcelona  i  diferents  Districtes  de  la  ciutat,  ofereixen el  
servei de sales d’estudi nocturnes.  

- La  Sala  d’estudi  nocturna  és  un  espai pensat  per  a  la  concentració  i  l’estudi,  però 
alhora,  en  el  cas  de  les  sales  d’estudi  permanents,  és  un  espai  generador  
d’activitats complementàries  relacionades  amb  l’ampliació  de coneixements  útils  per  
a  l’estudi, l’intercanvi d’idiomes i la realització d’activitats sociocultural. 
 

Sabies que...? 
 
La xarxa de sales d’estudi de la ciutat de Barcelona compta amb  8 espais, obertes tot l’any,  de 
dilluns a divendres de 21 a 1h (excepte els mesos d'estiu). A banda d’oferir un espai adequat per 
estudiar, les sales proposen activitats per aprendre i practicar idiomes (gratuïtes amb inscripció 
prèvia, Grups de conversa i d'intercanvi d'idiomes i  Tallers sobre tècniques d'estudi, la pràctica 
d'idiomes. 
Aquesta xarxa es pot consultar a: http://ajuntament.barcelona.cat/joves/ca/canal/sales-destudi 
 

 

  

Programa de millora de l’aprenentatge de l’anglès. Sala d’estudi Sagrada Família 
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2.6   El programa English Tools FP impulsa l’anglès tècnic entre l’alumnat de formació 
professional 

 
 Els participants milloraran en les competències necessàries en llengua anglesa que 

demana el mercat laboral. 
 El programa es desenvoluparà com a pilot en cinc famílies professionals de cicle 

superior de l’àmbit industrial, en un total de 13 instituts de la ciutat. 
 Les escoles oficials d’idiomes (EOI) dissenyaran, coordinaran i impartiran el 

programa als instituts. 
 
El Consorci d’Educació de Barcelona engega un programa pilot a 13 instituts de la ciutat 
per tal de millorar la competència en expressió, interacció i comprensió oral en llengua 
anglesa. D’aquesta primera experiència, se’n beneficiaran un total de 26 grups, de 12 
alumnes cadascun, que cursen cicles formatius de grau superior de l’àmbit de la indústria: 
Electricitat i electrònica; Informàtica i comunicacions; Imatge i so; Instal·lació i 
manteniment, i Química. 
 
La iniciativa del programa sorgeix per pal·liar la manca de competències lingüístiques en 
anglès dels professionals d’aquestes famílies quan ingressen en el mercat laboral. Des de 
la primera setmana de febrer fins a la darrera de maig, s’espera que més de 300 alumnes 
es puguin beneficiar d’aquestes classes. 
 
Les escoles oficials d’idiomes (EOI) de Vall d’Hebron i Drassanes dissenyaran, coordinaran 
i impartiran el programa als instituts. Les sessions tindran lloc als mateixos instituts i, per 
facilitar l’assistència, es faran en dues franges: de 13.00 a 14.30 hores, per als alumnes 
que estudien els cicles formatius en horari de tarda i poden participar en el programa 
abans de classe, i de 15.00 a 16.30 hores, per als que cursen el cicle al matí i poden 
participar en l’English Tools després de les classes. 
 
Els instituts que participen en aquesta prova pilot són els següents: 
 
- Institut Anna Gironella de Mundet 
- Institut Ausiàs March 
- Institut de Nàutica 
- Escola del Treball 
- Institut Jaume Balmes 
- Institut Joan d’Àustria 
- Institut La Guineueta 

- Institut Mare de Déu de la Mercè 
- Institut Narcís Monturiol 
- Institut de Mitjans Audiovisuals 
- Institut Poblenou 
- Institut Rambla Prim 
- Institut Tecnològic de Barcelona 
 

 
Durant aquest mandat, la inversió en aquest projecte ha estat de 32.000 € 
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2.7  La innovació a la Formació Professional 
 

Per tal de promoure la innovació a la formació professional, en els darrers mandat s’han 
desplegat una sèrie de projectes alineats amb l’impuls de la innovació com a procés 
metodològic d’alt valor afegit per a la seva aplicabilitat a l’FP. Aquests han estat: 

- Projecte Pla de mesures Innovació a l’FP: que aquest 2018 ha arribat a la seva 
setena edició, i a través del qual es premia, mitjançant ajuts econòmics, a  
projectes educatius de caire innovador dels centres d’FP de la demarcació de 
Barcelona, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona i Barcelona ciutat.  

- Projecte Entra al Circuit de la innovació amb l’FP: un projecte d’innovació oberta 
amb l’objectiu principal de visibilitzar el talent de l’FP a través de la resolució de 
reptes reals del  Circuit Barcelona-Catalunya per part de l’alumnat d’FP.    

- Premis FPemprèn: 9a edició el curs 2017-18, els quals són un reconeixement 
públic als millors projectes empresarials realitzats per estudiants de Formació 
Professional dels instituts i centres d’FP de Barcelona i la seva Àrea Metropolitana. 
La finalitat d’aquests és potenciar el reconeixement i el prestigi social de l’FP, així 
com reconèixer alguns valors entre l’alumnat d’FP, molt especialment aquells 
relacionats amb la iniciativa i l’esperit emprenedor.  

- Aula Empresa: amb una trajectòria de set edicions, a través del qual es dóna 
suport, a través d’ajuts econòmics, als centres d’FP de la ciutat de Barcelona per a 
l’aplicació de la metodologia SEFED (Simulació d’Empreses amb Finalitats 
Educatives) en els cicles formatius principalment vinculats a l’especialitat 
d’administració, comerç i màrqueting. 
 

 

 

- Un total de 174 projectes d’innovació de centres d’FP han rebut suport en el marc 
del Pla de mesures Innovació a l’FP, al llarg de les set edicions.  
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- 10 estudiants d’FP han guanyat una beca formativa remunerada per a la  
participació a la 1a edició del projecte Entra al Circuit de la innovació amb l’FP.  

- Un total de 430 projectes, tant de grau mitjà com de grau superior, han participat 
als Premis FPemprèn i uns 200 alumnes d’FP han estat premiats  

- A través de l’Aula Empresa 1.300 alumnes han adquirit una sèrie de competències 
transversals que milloren el seu grau d’ocupabilitat. 
 

 

Durant aquest mandat, la inversió total en aquests projectes ha estat de 235.000€  
 

La innovació a la Formació Professional 

 

Participants projecte Entra al circuit de la innovació amb l’FP 

 

 

Guardonats de la 9a edició dels premis FP Emprèn 
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2.8   La FP dual a l’Ajuntament de Barcelona 

 

Amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats del mercat laboral, la formació 
professional dual aposta per augmentar la col·laboració entre els centres de FP i les 
empreses i organitzacions en el procés formatiu dels alumnes. L’alumnat rep part de la 
formació en el seu centre. L’altre part l’obté mitjançant les activitats formatives i 
productives en l’empresa. És tracta d’una modalitat de la FP en la que l’estudiant es 
converteix en aprenent. 

L’Ajuntament de Barcelona ha estat històricament compromès amb la FP, una tradició 
que s’ha concretat en l’existència de diverses escoles i instituts municipals de FP, així com 
en la creació del Consell de la FP, la impulsió del Fòrum de ciutats amb Consell de la FP, la 
Xarxa FP de ciutats europees, i la mateixa Fundació BCN Formació Professional.  

La FP Dual que es realitza a l’Ajuntament de Barcelona es desplega arrel d’una Mesura de 
Govern del mes de juliol de 2014, que té com a objectiu  contribuir a millorar la formació i 
l’ocupabilitat dels/les joves. Arrel d’aquesta mesura es signa Conveni Marc de 
col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
d’Ensenyament, i l’Ajuntament de Barcelona per tal de promoure la FP Dual a la ciutat. 

La planificació de tot el desplegament que es fa cada curs és un treball conjunt entre el 
Departament d’Ensenyament, el Consorci d’Educació de Barcelona, i el propi Ajuntament. 
La coordinació, via les comissions de seguiment, permet l’adequació de la oferta i 
demanda de places. 

Participen en el projecte: 

 Els 10 districtes de la ciutat de Barcelona 
 Les 6 gerències sectorials de l’Ajuntament de Barcelona 
 11 Instituts Municipals 
 El conjunt d’Escoles Bressol 

També col·laboren en el projecte: 

 Barcelona Activa 
 TERSA, Tractament i Selecció de Residus SA 
 BIRSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals SA 
 Consorci de la Zona Franca 
 Transports Metropolitants de Barcelona 
 Fira de Barcelona 
 BSM, Barcelona de Serveis Municipals SA 
 Port de Barcelona 
 Mercabarna 
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La valoració global del projecte fa que es converteixi en un referent no només en  l’àmbit 
públic, terreny on la FP Dual està poc desenvolupada, sinó en tota la FP dual a Espanya. 

 

Si ens cenyim al nombre de places i finançament del propi Ajuntament, entre els cursos 
2015-16 i 2018-19 hi ha hagut un total de 892 estudiants en format dual. Aquesta xifra 
representa el 12’3% del totals d’estudiants en format dual a Barcelona en aquests cursos, 
tant de centres públics com privats (7.220 alumnes) 

 

 

 

Durant aquest mandat, la inversió total en aquest projecte ha estat de 2.676.000€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87,70% 

12,30% 

Alumnat FP Dual a l'Ajuntament de Barcelona 

Alumnat FP dual fora de l'Ajuntament Alumnat FP dual a l'Ajuntament



30 
 

Línia estratègica III:  Més diversificació, més oportunitats 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA: Diversificar les ofertes formatives de formació 
professional per aquells col·lectius de joves i d’adults més vulnerables de la 
ciutat. 

 

La formació professional no pot mirar només al desenvolupament econòmic dels sectors 
productius emergents a la ciutat. Si volem que aquest desenvolupament econòmic tingui 
una traducció social cal establir ponts i accions concretes que ho facilitin. 

Hem treballat per donar resposta als reptes de nova economia de Barcelona, i que 
aquests reptes estiguin vinculats amb una nova formació professional, que acull noves 
famílies professionals, i que incorpora una mirada profunda a la diversitat incorporant 
perspectiva de gènere o d’origen cultural. 

Alhora hem diversificat l’oferta formativa adreçada als col·lectius de joves més 
vulnerables. Les ciutats d’èxit són aquelles que no deixen ningú enrere, i que són capaces 
de donar una resposta adequada a aquells ciutadans i ciutadanes que han vist frustrat el 
seu projecte formatiu en algun moment del seu itinerari personal. 

 

3.1.   Programa de Foment de la Indústria 4.0 
 

Al 2013 la Fundació BCN Formació Professional va crear una primera Taula sectorial de 
fabricació mecànica que es va anar ampliant fins al 2016 quan es constitueix la Taula 
Sectorial de Formació Industrial (TSFI), que abasta més agents estratègics (un total de 36) 
i més famílies professionals, amb l’objectiu de posicionar Barcelona i l’AMB com a node 
industrial  d’empreses  competitives basades en el talent. 

La Taula sectorial de Formació industrial (TSFI) és un espai de reflexió i propostes per a 
molts i diversos agents: centres d’FP, empreses, centres tecnològics, administració, 
agents econòmics i socials. 

El model de governança s’organitza a través d’una comissió plenària  i quatre comissions 
de treball vinculades a connectar la Formació Professional amb el teixit industrial, 
fomentar vocacions tecnològiques i industrials, especialment en les dones, promoure 
l’orientació educativa cap a l’FP industrial i  millorar la coordinació territorial.   

Del 2015 al 2018 des de la Taula s’han generat  6 vídeo-capsules per fomentar vocacions 
industrials, hem impulsat l’assistència a salons i fires estratègiques del sector.  Accessibles 
a: http://fundaciobcnfp.cat/index.php/ca/projectes/883-formacio-industrial 
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Al 2017 es va elaborar l’únic informe sobre FP i indústria 4.0 que hi ha actualment 
publicat accessible a http://fundaciobcnfp.cat/index.php/ca/publicacions/376-sectors-
economics-emergent 

La  Taula es troba amatent a totes aquelles activitats que puguin generar aliances 
estratègiques per potenciar l’FP industrial i participa a diferents espai de debat i reflexió. 
En aquets sentit la TSFI ha participat... 

- Com a ponent a: In(3d)ustry, IOT, Advanced factories, Saló ocupació juvenil, 
Maker-faire i Barcelona games world.  

- Com a jurat a: Premis dona i TIC  
- Col·laboradora en estudis i informes i comissions de treball sobre indústria als 

projectes: 4.0 (Acció, memòria econòmica de Catalunya), CESB i Pacte nacional per 
a la indústria.  

- Participa a taules de treball sobre industria 4.0 que coordinen altres entitats com: 
Barcelona Activa, AMB, Pacte Industrial de la RMB, Ensenyament-Gencat,  Xarxa 
d’ateneus, Consell Comarcal del Barcelonès, Ajuntaments de Tarragona, 
Ajuntament de Rubí, Ajuntament de Terrassa. 

- Ha impulsat  projectes de  mobilitat internacional per conèixer l’FP 4.0 a Alemanya 
i visitat el millor referent industrial del País Basc. 
 

Durant aquest mandat, la inversió total en aquest projecte ha estat de 25.000€ 

  
  

 
     

                 
Reunió comissió plenària de la TSFI 
 

 
  

Ponència dintre del marc  
“Advanced Factories” (2015) sobre Indústria 4.0  

portada a terme per la TSFI 
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3.2  Accions per a la introducció de la perspectiva de gènere a la Indústria 4.0 
 

Des de la Fundació BCN Formació Professional s’ha apostat per promoure accions per 
millorar la inclusió digital dels col·lectius més vulnerables, despertar vocacions 
tecnològiques i industrial (especialment entre les noies) i preparar als professionals per a 
les demanades del mercat de treball actual i els reptes de futur. 

En aquesta línia de treball s’han portat a terme dos accions concretes: 

1) Des de la Taula sectorial de Formació industria (TSFI)  s’ha produït una video-
 càpsules per tal de promocionar els estudis lligats a la Indústria 4.0 entre les noies, 
accessible a: https://www.youtube.com/watch?v=MyDSxcCi-Vs&feature=youtu.be 

2) La Fundació BCN Formació professional participa en els Premis DONA i TIC 2017, 
conjuntament amb el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la 
Generalitat de Catalunya, l'associació Tertúlia Digital, l’Institut Català de les Dones, 
l’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona. Així 
mateix la Fundació es membre del jurat i partner en la comunicació i difusió 
d’aquests  premis. En l’edició del 2016 la  Fundació va proposar  als organitzadors del 
Premi incloure la categoria d’Estudiant d’FP establint la categoria Estudiant DONA 
TIC FP que reconeix les noies estudiants de cicles formatius TIC que hagin 
desenvolupat projectes o iniciatives destacables. Aquest premi el va guanyar Marina 
Blasco, estudiant del CFGS Sistemes de Telecomunicacions i Informàtica de l’Institut 
Escola del Treball de Barcelona.  

 

Durant aquest mandat, la inversió total en aquests projectes ha estat de 2.000€ 

Projecte premiat: 

El  projecte de Marina Blasco plantejava la confecció d’un vehicle que 

s'autogestiona energèticament mitjançant llum (de qualsevol tipus) i que a per 

mitjà de sensors de lluminositat i proximitat aconsegueixi ubicar-se en el lloc 

adequat per un aprofitament òptim de la llum. La seva principal complexitat, i 

per tant un element decisiu a l’hora de decidir el projecte premiat, és 

aconseguir mitjançant sensors LDR trobar la lluminositat òptima i els sensors 

ultrasònics per seguir un recorregut evitant els obstacles que es pugui trobar. 

Tota la gestió de dades es gestiona a traves d'Arduino i circuits elèctrics 

específic. 
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Accions per a la introducció de la perspectiva de gènere a la Indústria 4.0 

 

Entrega de premis Dona i TIC 

 

Fragment píndola DONA I TIC elaborat per la TSFI 
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3.3 Programes de Formació i Inserció (PFI)
 

Al febrer de 2016 amb l’aprovació de la Mesura de govern Impuls al projecte educatiu de 
ciutat: per fer de Barcelona una capital de la innovació pedagògica, l’Ajuntament de 
Barcelona es fixa com a prioritat de la política educativa treballar per a aconseguir que 
l’educació sigui un dret per a tothom, al llarg de la vida i digna. 

Entre els anys 2015-2019 el consistori aposta per millorar l’èxit educatiu dels i les joves de 
que no han graduat en l’ESO i  a través de la Fundació BCN Formació Professional, impulsa 
i promou la convocatòria d’ajuts dirigida a centres educatius privats i entitats socials que 
treballen amb joves en situació de vulnerabilitat, per tal que adquireixin competències 
professionals que els ajudin a inserir-se en el mercat laboral o bé puguin retornar al 
sistema educatiu cursant estudis postobligatoris. 

La Fundació BCN Formació Professional, per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona, és 
responsable la gestió i coordinació d’ajuts per impartir Programes de Formació i Inserció 
(PFI) a centres educatius privats i entitats socials de la ciutat de Barcelona. Els Programes 
de Formació i Inserció (PFI)  van adreçats a joves de 16 a 21 anys que no han obtingut el 
títol de graduat en educació secundària i volen proporcionar a aquests joves la possibilitat 
d'incorporar-se de nou al sistema educatiu per continuar estudis de formació professional 
i faciliten, també, l'aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb 
millors possibilitats d'obtenir una ocupació qualificada i duradora. 

En total, durant aquest mandat, s’han beneficiat d’aquest programa un total de 1.225 
alumnes, dels quals han finalitzat l’itinerari 927 (el 76,7%). L’oferta s’ha articulat a través 
de 19 centres formatius (públics i privats) i 78 grups. 

 

Mapa de l’oferta de PFI per districte i titularitat dels centres 

 

Centres Públics  Centres Privats 
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Durant aquest mandat, la inversió total en aquest projecte ha estat de 1.800.000 € 

 

 

 

                 Programes de Formació i Inserció: Acte signatura del conveni PFI 

 

                                                Acte graduació d’un grup PFI  
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3.4   Projecte Prometeus 

 

Des del Servei d’Acció Territorial d’Educació de la Direcció de Promoció Educativa i el 
Consell Escolar Municipal i d’Universitats col·laborem en el Projecte Prometeus impulsat 
pel Districte de Ciutat Vella com a membres actius de la taula tècnica de seguiment del 
projecte. 

El projecte té com a missió vincular a joves estudiants d’educació post-obligatòria del 
barri del Raval amb els estudis universitaris. Els i les joves han de poder imaginar, anar, 
arribar i mantenir-se a la Universitat.  

En aquest marc i partint del treball conjunt i combinació d’esforços que implica l’acció 
comunitària, el projecte Prometeus té com a objectius principals:  

 Que el nombre d'alumnes del Raval que comencin estudis universitaris vagi en 
augment cada any; 

 Que a partir del cinquè any de projecte els alumnes amb estudis de grau ja 
acabats s'uneixin a l'esforç d'ajuda col·lectiva vinculant-se i donant suport a altres 
estudiants del barri del Raval; 

 Que sigui un projecte àmpliament conegut i reconegut pel conjunt de la 
comunitat, especialment l’educativa i les famílies del territori. 

 
El agents que intervenen són diversos: entitats de base comunitària, administracions i 
universitats. El projecte va ser impulsat inicialment per l’Associació Educativa Integral EI 
Raval i el periòdic El Raval, juntament amb els dos instituts del barri, l’INS Milà i Fontanals 
i l’INS Miquel Tarradell. Juntament amb el Districte de Ciutat Vella, el Consorci d’Educació 
de Barcelona i l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, així com amb les quatre 
universitats públiques a Barcelona (UB, UAB, UPC i UPF) es va constituir el grup motor. 
Les seves funcions principals són: 

 Construir una visió estratègica del projecte; 
 Avaluar l’alumnat candidat; 
 Procurar un banc de recursos; 
 Fer seguiment de les dades a fi d’avaluar els resultats i l’impacte del projecte. 

 
Amb tot, l’òrgan més actiu del projecte és la taula tècnica de seguiment, en la que hi són 
representats tots els agents del grup motor a excepció dels instituts i les universitats. Les 
seves funcions principals són: 

 Impulsar i garantir que el projecte Prometeus es desenvolupi segons la seva 
finalitat 

 Construir i revisar permanentment els procediments de treball compartits. 
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El curs 2016/2017 es van adherir al projecte 10 alumnes, mentre que el curs 2017-2018 
ho varen fer 16 alumnes nous. En aquest curs, el nombre d’alumnes segueix en augment. 
A continuació, s’inclou un quadre amb la previsió de la despesa associada al projecte per 
al seu tercer curs de funcionament (2018-2019), amb un alumnat Prometeus integrat en 
total per 40 persones. A aquesta previsió cal sumar-hi el cost del suport en la gestió amb 
el que ara compta el projecte, finançat des de Pla de Barris (Foment de Ciutat) i 
quantificat en 18.000€ (15 hores setmanals durant el període març 2018 / febrer 2019): 

 
Tipus de despesa Import 

Matrícula 5.000€ 

Reforç acadèmic 1.000€  

Materials 600€ 

Transport 500€  

Despeses no previstes 300€ 

 TOTAL 7.400€ 
 
 
Durant aquest mandat, la inversió total en aquest projecte ha estat de 7.400 € 
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 Distribució alumant projecte Prometeus 
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3.5  Programa INNOLAB Barcelona. Dispositiu integral d’atenció educativa i social 
per a adolescents i joves entre 16 i 25 anys 

 

El programa INNOLAB és un dispositiu de l’Ajuntament de Barcelona que se situa a la 
cruïlla de les polítiques de formació, d’ocupació i de joventut i que té els objectius de A) 
Disminuir el nombre de joves que no disposen d’una acreditació d’ensenyaments 
postobligatoris en un 50% B) Articular les polítiques públiques de formació i d’ocupació 
de la ciutat amb les polítiques d’innovació econòmica i social C) Reduir l’atur juvenil en un 
10% i D) Establir sistemes d’acompanyament i d’orientació més individualitats i 
personalitzats a l’alumnat de CFGM i PFI per al de generar l’escenari propici per a un bon 
procés d’aprenentatge i minimitzar al màxim l’abandonament definitiu del sistema 
educatiu. 

- Les persones destinatàries són joves entre 16 i 25 anys (malgrat que la detecció 
dels futurs usuaris/es és a partir dels 14 anys, en el moment en que es donen 
situacions de risc acadèmic). La distribució territorial d’aquests joves no estudien 
ni treballen es concentra principalment a la franja del Besós – Zona Nord i la franja 
dels barris de Montjuïc al sud de la ciutat (zones amb rendes baixes). 

- El dispositiu s’estructura en tres nivells:  

1. Oficina d’Orientació i Assessorament per les Transicions a la Secundària 
(OATS) 

2. Centres d'Acompanyament i Formació Postobligatòria (CAFO) 
3. Laboratoris d’interacció (BCN-Labs).  

- El dos dels aspectes clau de l’INNOLAB són:  

1. La vessant comunitària i de col•laboració amb les xarxes d’entitats 
territorials i els agents més pròxims. És clau combinar els processos 
d’aprenentatge i capacitació amb els de servei a la comunitat en un sol 
projecte, ben articulat. Un projecte en el qual el col•lectiu es formi, també,  
treballant sobre necessitats reals del seu entorn amb l’objectiu de millorar-
lo.  

2. La col•laboració amb el teixit empresarial amb presència en els territoris, 
amb l’objectiu principal de reflexionar i aportar coneixements i participació 
activa en el desenvolupament de projectes viables amb el col•lectiu objectiu 
de protagonista. Per situar millor les necessitats dels programes i potencials 
projectes a desenvolupar caldrà tenir presents les característiques i 
problemes d’accés del col•lectiu al món econòmic i laboral. 
 

Poden beneficiar-se del programa Innolab un total de 17.000 joves d’entre 16 i 25 anys 
que no tenen ocupació ni estan formant-se. 

 

Durant aquest mandat, la inversió prevista es de de 7.911.000€ 
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3.6    Programes universitaris professionalitzadors per a joves  
 

La realitat socioeducativa actual està plena de reptes. Els canvis que es produeixen en el 
model productiu es succeeixen a uns ritmes molt diferents del sistema educatiu, on els 
experts i agents del sistema manifesten que cal continuar treballant per adaptar encara 
més els continguts de la FP a les dinàmiques del teixit productiu. Això ha de potenciar el 
fet que els centres de FP formin en matèries, tècniques o metodologies de treball amb 
una demanda o una aplicabilitat baixa per part de les empreses. 

En aquest sentit, una major col·laboració entre la FP i la Universitat pot contribuir a 
entendre el sistema educatiu d’una forma més integral, a establir sinèrgies, i a aprofitar 
experiències que permetin agilitzar els processos d’adaptació curricular i organitzativa per 
tal de poder facilitar aquesta necessitat d’encaix a l’empresa. 

Les dificultats associades a la crisi econòmica han afectat pràcticament a tots els 
segments de la població però, sobretot, l’impacte més gran ha estat en la població jove. El 
70% d’aturats de 18 a 24 anys de l’estat no realitzen cap tipus de formació i no tenen 
estudis post obligatoris. Aquest col·lectiu experimentarà seriosos problemes d’inserció 
laboral a menys que reprenguin la formació la formació. 

Les bosses d’atur juvenil de llarga durada poden esdevenir atur estructural; això fa que 
calgui, educativament, fer èmfasi en l’orientació i assessorament personalitzat dels 
aturats, i en intentar al màxim que els/les joves que si cursin FP puguin professionalitzar-
se al màxim, i de la forma més adequada possible, per a no passar a formar part 
d’aquestes bosses. 

La formació dual en tots els àmbits, i especialment en la FP, ha de seguir desenvolupant-
se pels seus efectes positius sobre la qualitat de la formació, la seva adaptació a l’entorn, i 
els seus efectes positius sobre la inserció laboral. 

Tendències i reptes de les universitats 

Les universitats han de ser cada cop més professionalitzadores i millorar la qualificació, 
ocupabilitat i desenvolupament personal dels/les joves. Des d’aquesta vessant, la 
col·laboració amb la FP pot ser un objectiu estratègic. En aquest sentit, es plantegen, 
inicialment, dues tipologies de programes formatius.  

Programes d’extensió universitària adreçats a estudiants de darrer curs i a titulats/des de FP 

La primera experiència en aquest àmbit és la que es realitzarà en col·laboració amb la UB; 
aquesta es realitzarà a partir de la subvenció rebuda des de l’Ajuntament de Barcelona en 
la convocatòria 2018 pel projecte “Programa Universitari d’aprenentatge de 
competències per a estudiants i graduats de FP”. Es realitzaran dois cursos: 

 Fonaments de Nanotecnologia. 
 Seguretat als laboratoris 
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Aquests programes es realitzaran a la Facultat de Física i Química de la UB, tindran 
reconeixement de crèdits, i titulació pròpia de la Universitat. Des de la Fundació BCN 
Formació Professional s’han organitzat reunions amb les direccions de centres de FP que 
tenen cicles d’aquests sector, i es contribuirà a la difusió. 

Apart de l’organització dels cursos, la UB  ha realitzat un qüestionari per a copsar l’opinió 
dels estudiants de grau de la UB que van entrar per la via de CFGS amb l’objectiu de 
detectar les seves expectatives i necessitats formatives.  

Programes professionalitzadors adreçats a joves que no disposen de titulació de grau  

Aquest és un projecte de la UAB que té com a objectiu millorar la qualificació i el 
desenvolupament personal dels joves que inverteixen en la seva professionalització en un 
camp determinat amb la coresponsabilitat d’empreses i entitats que participen en el 
procés formatiu dels aprenents, així com en la seva incorporació al mercat de treball quan 
finalitzen els ensenyaments. 

Els beneficiaris poden ser persones que acompleixin els requisits de titulació prèvia, que 
són els següents: 

 Títol de batxillerat o equivalent, superades o no les PAU. 
 Títol de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts plàstiques 

o disseny, o tècnic esportiu superior. 
 Amb experiència laboral o professional acreditada (més de 40 anys). 

Es troba en fase de preparació un programa focalitzat en el sector del comerç que 
comptarà amb tres blocs: 

 Troncal o específic del sector. 
 Especialitat complementària: TIC, comerç exterior, màrqueting/vendes, idiomes... 
 Habilitats transversals: autoconeixement, comunicació i saber estar. 

Aquests programes tindran reconeixement de crèdits i titulació de la pròpia Universitat.        

 

Durant aquest mandat, la inversió total en aquest projecte ha estat de 7.000€ 
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3.7    Escola de Segones Oportunitats de Barcelona  
 

El Servei Escola Segones Oportunitats de Barcelona és un servei socioeducatiu que té per 
objectiu donar resposta a l’abandonament escolar prematur i afavorir el retorn al sistema 
educatiu o al mercat laboral. Per una banda, perllongant els recorreguts formatius dels i 
les joves d’entre 16 i 25 anys, fent-los integrals i personalitzats, alternant la formació i el 
treball. I, per altra, orientant i acompanyant als i les joves en la seva transició cap a la vida 
adulta, el seu retorn al sistema educatiu formal i l’augment de la seva ocupabilitat per 
accedir amb millors condicions al mercat laboral.  

Sota el nom d’Escoles de Segona Oportunitat, s’està construint un nou model educatiu 
que es caracteritza, fonamentalment, per una metodologia d’intervenció socioeducativa 
d’acompanyament subjectiu. En el que destaca el treball per la dignificació de les 
trajectòries educatives i socials dels joves, i la creació d’un espai on siguin atesos i 
escoltats, del qual sentin que en formen part, i que, per tant, permeti generar i consolidar 
no tan sols noves oportunitats educatives i formatives, sinó també noves expectatives i 
horitzons vitals. El servei s’organitza a partir de 4 eixos:  

1. L’apoderament, tutorització i seguiment que té per objectiu diagnosticar i avaluar 
la situació del o la jove en la seva globalitat. I, per altra banda, establir la 
vinculació de o la jove amb el servei, i la definició d’un pla personal de treball. 
Aquesta fase està destinada a capacitar el/la jove per què pensi en el seu projecte 
personal, singular, i el faci propi. Cada jove comptarà amb un/a tutor/a de 
referència al llarg de tota la seva estada a l’Escola.  

2. L’orientació i la formació que té per objectiu acompanyar i recolzar al jove en la 
seva integració en el sistema educatiu o la seva incorporació en el mercat laboral. 
L’orientació inclou l’orientació acadèmica, centrada en els itineraris formatius. 
L’orientació professional, amb l’objectiu d’assolir l’adequació de la tria 
professional I l’orientació laboral, dirigida a la inserció laboral de l’alumne/a en la 
recerca de feina. En tot el procés formatiu es tindrà en compte el temps lògic del o 
la jove, més enllà de l’estàndard cronològic que marca l’inici i el final d’una etapa 
educativa. Per tal d’allargar les experiències formatives o donar pas a un canvi 
d’etapa a partir de la preparació i les necessitats de cada jove.   

3. El treball comunitari i l’aprenentatge i servei que té per objectiu la  promoció de 
la participació social i el vincle amb la comunitat més propera del o la jove per tal 
d’exercir la ciutadania i a desenvolupar el compromís cívic. És basa en la 
metodologia de l’aprenentatge i servei (APS), on els i les joves  treballaran sobre 
necessitats reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo. 

4. La mentoria, seguiment i avaluació dels resultats que té per objectiu fer el 
seguiment i l’acompanyament del o la jove un cop ha finalitzat la seva integració 
en el sistema educatiu o la seva incorporació en el mercat laboral. 

Informació rellevant: 

Aquest servei s’emmarca en la línia estratègica 3:  Més equitat, més cohesió social del 
Projecte Educatiu de Ciutat.  
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 Es preveu una oferta de 30 places ampliable a 90 
 Es preveu la posada en funcionament d’aquest servei el setembre de 2019 
 La despesa corrent prevista anualment és de 591.556,55 € 
 Despesa d’inversió: 530.000 € 

 

 

Edifici carrer Capella, 10 (Districte de Sant Andreu) 

 
 

3.8   Perfils professionals de la Comunitat Portuària de Barcelona 
 

Aquest estudi és una diagnosi portada a terme entre 2.016 i 2.017 amb l’objectiu 
d’identificar aquells perfils professionals de les empreses de la Comunitat Portuària, 
abordables des de l’FP, més demandats i amb més dificultats de cobertura. Recull els 
dèficits formatius identificats per les empreses de la comunitat portuària i proposa línies 
d’actuació per tal d’alinear les necessitats del sector en termes de RRHH i l’oferta 
formativa d’FP de la ciutat i de la seva àrea metropolitana. 

Per al desenvolupament d’aquest estudi es va portar a terme una enquesta online a les 
empreses de la Comunitat Portuària per detectar necessitats perfils professionals. Van 
participar 106 empreses de les aproximadament 600 que conformen la Comunitat  

Portuària. També es van portar a terme 4 grups de treball sectorials: Terminals 
estibadores, Comerç i Logística, Nàutica Esportiva i Industrial i Transport Terrestre 
(Camions) en que van participar 25 empreses. En total es van desenvolupar 19 perfils 
professionals abordables des de l’FP. 

El Consell Rector del Port de Barcelona va incloure la presentació de la diagnosi a la seva 
sessió plenària del 12 de juliol de 2.018 i aquest donarà continuïtat a les recomanacions a 
través de la comissió de formació del mateix ens. 
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Principals tendències i perfils desenvolupats  

   Terminals 
Estibadores 

Nàutica I i E Logística Transport 

Tendències del 
sector amb 
impacte als 
RRHH 

- Sector 
globalitzat  

- Increment de 
la 
tecnologització 
i 
automatització 
dels sistemes 

- Increment de 
components de 
control 
elèctrics  

- Increment de 
la tecnificació 
de les tasques  

- Necessitat de 
perfils 
polivalents  

- Sector globalitzat 
- Característiques del 

client 
- Rellevància futura 

dels motors elèctrics 
- Avenç de la 

domòtica 
- Avenç de controls 

elèctrics/monitorign 
- Noves tecnologies 

de materials 
- Sector Last Minute 
- Deslocalització 
- Mercat de treball 

internacionalitat 

- Increment i 
diversificació 
d’empreses al 
sector 

- Sector molt 
dinàmic i 
canviant 

- Canvi 
generacional a 
les plantilles del 
sector 

- Manca de 
titulacions 
específiques 
associades al 
sector 

- Complexitat 
creixent dels 
tràmits 

- Infraestructures i 
procediments 
propis 

- Impacte elevat dels 
contratemps de la 
cadena logística. 

 

Perfils 
principals 

- Help Desk 
Terminal 

- Planificador de 
Càrrega 

- Tècnics de 
Manteniment 
(PDC6) 

 

- Mecànic  instal·lador 
d’embarcacions 
(PDC6) 

- Perfils Nàutics 
especialistes 

 

- Operador de 
tràfic / logístic 
(PDC1) 

 

- Xofers, camioner 
(PDC7) 

Altres perfils 

- CFGS química 
- Enginyer 

químic 
- Help Desk IT 

 

- Enginyer de 
desenvolupament 
de projectes 

- Informàtic 
especialista en 
telecom (PDC4) 

- Repartidor missatger  
- Experts en logística 

de iots de 3r país 
- Experts legals 

- Coordinadors de 
RRHH i equips 

- Especialistes 
mecànics (PDC6) 

 

- Manteniment de 
Vehicles 
Industrials(PDC6) 

Perfil 
Transversal Administratiu especialitzat en l’àmbit portuari (PDC3) 

 

Recomanacions proposades: 
 Potenciar itineraris d’FP Dual a les empreses del Port de Barcelona  
 Incrementar els agents formatius procedents de l’àmbit portuari: mapa de recursos 

formatius del Port de Barcelona 
 Visibilitzar l’oferta d’FP activament entre les empreses de la Comunitat Portuària 
  Crear taula de treball de les professions del Port de Barcelona 

 

La inversió per desenvolupar aquest estudi ha estat de 18.000€  
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4.  PRESSUPOST 2015-2019 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132.537,11 € 

5.025.675 € 
10.891.956 € 

Total inversió + despeses corrents: 16.050.168,11 € 

Línia Estratègica I: Més coneixement, més dignificació

Línia Estratègica II: Més innovació, més extensió

Línia Estratègica III: Més diversificació, més oportunitats
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