
 

AJUNTAMENT DE BARCELONA 
 

 

 

 

 

MESURA DE GOVERN 

 

 
 

PLA D’ACCIÓ PER A L’ORIENTACIÓ, INSERCIÓ I DESENVOLUPAMENT 

PROFESSIONAL JUVENIL A BARCELONA 2009-2011 

 

 

 

Plenari del Consell Municipal 

2/10/2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
1

Índex 
 

 

1. Introducció 2 

2. Context actual i necessitat de la mesura 4 

3. Objectiu de la mesura 7 

4. Descripció de les actuacions 9 

5. Quantificació d’impacte 18 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
2

1. Introducció 
Davant l’actual context econòmic i social d’increment de l’atur, amb una elevada incidència 

sobre els joves, i de necessitat de renovar i donar un nou impuls als valors del treball i 

vocacions professionals entre els i les joves de la ciutat, la mesura de govern que es presenta 

té l’objectiu de desenvolupar un Pla d’Acció per a l’orientació, inserció i desenvo lupament 

professional juvenil a Barcelona  per al període 2009-2011.  

El Pla persegueix actuar per fer front a aquesta situació amb mesures de caire pal·liatiu en el 

curt termini  per tal de donar resposta als reptes actuals del mercat de treball, a l’increment de 

l’atur entre els joves i al problema del fracàs escolar o la manca de vocacions als que 

s’enfronten els i les joves de Barcelona. Però també aportant propostes i iniciatives 

preventives i de construcció del capital humà de fu tur de la ciutat, tot i millorant l’orientació 

professional des de les edats més primerenques. 

Aquesta mesura referma el fet que el suport als i les joves de la ciutat , a la seva formació, a 

l’orientació acadèmica i professional, a la seva ocupació i inserció laboral amb qualitat i de 

futur, són polítiques prioritàries per a l’Ajuntament  de Barcelona. 

El jovent és el nostre capital humà i social de futur , un important actiu no només per establir 

les bases del nostre futur model de creixement i progrés , basat cada vegada més en el 

talent, la qualificació i la innovació, sinó també per continuar avançant i garantint la cohesió 

social, la igualtat d’oportunitats i la qualitat de  vida  a la ciutat. En aquest sentit, la ciutat ha 

d’aportar opcions professionals vàlides i de futur per als més joves, oferint-los les oportunitats 

per desenvolupar els seus projectes personals i professionals amb garanties. 

El Pla d’Acció es desenvolupa en el marc dels programes i actuacions endegades en aquest 

àmbit a nivell europeu, estatal i autonòmic, i està alineat amb els objectius del Programa 

d’Actuació Municipal de l’Ajuntament de Barcelona 2 009-2011. En concret, respon a les 

mesures del Programa d’Actuació Municipal sobre foment de la cultura del treball, noves línies 

d’orientació laboral per a joves, amb especial atenció a les sortides professionals de qualitat, 

lluita contra el fracàs escolar, qualitat de l’ocupació i apropament de la iniciativa emprenedora a 

les escoles, entre d’altres. 

També integra les directrius recollides i consensuades al Pacte per a l’Ocupació de Qualitat 

2008-2011 per part de l’Ajuntament de Barcelona, el Departament de Treball de la Generalitat, 

els sindicats CCOO i UGT i les organitzacions empresarials Foment i Pimec, on es reconeix i 

comparteix la necessitat d’impulsar l’èxit escolar, els valors del treball i la qualitat de l’ocupació 

entre els joves. 

En concret, en els reptes 3 i 5 de l’esmentat Pacte , administracions i agents socioeconòmics 

aposten per una formació bàsica de qualitat per al jovent, un major èxit escolar i una major 

interrelació ensenyament- empresa, amb un nou i innovador model d’orientació professional, tot 
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avançant en la qualificació del capital humà en un mercat laboral inclusiu, amb igualtat 

d’oportunitats, una nova cultura del treball i amb més qualitat de l’ocupació. 

D’aquesta manera, aquest Pla d’Acció dóna resposta a les mesures acordades en el Pacte, 

amb especial incidència sobre les mesures 1 per a “l’extensió de la iniciativa emprenedora”, 3 

de “disseny d’un pla de xoc per a la inclusió sociolaboral dels joves que abandonen el sistema 

educatiu sense titulació mínima” i 8 de “disseny d’un conjunt d’iniciatives que incideixin en la 

renovació i modernització de la cultura i els valors del treball a la ciutat de Barcelona”. 

En aquest sentit, el Pla d’Acció promourà la motivació per la formació acadèmica, el treball i 

la iniciativa emprenedora , tot contribuint a ampliar la cultura i valors del treball  entre el 

jovent i oferint-los orientació i informació  en detall sobre el mercat laboral, les ocupacions de 

futur, les competències laborals i els sectors econòmics amb potencial a la ciutat, millorant la 

qualificació professional  i l’aprenentatge d’oficis d’aquells i aquelles joves amb carències 

formatives per facilitar la seva inserció laboral i permanència am b qualitat i futur  al mercat 

laboral. 

Les iniciatives recollides en el Pla d’Acció suposen el reforçament de l’actual treball conjunt  

entre l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Barcelona a través de Barcelona 

Activa, el Consorci d’Educació de Barcelona, integrat per l’Ajuntament de Barcelona i la 

Generalitat de Catalunya, la Fundació Barcelona Formació Professional, la Regidoria 

d’Educació, la Regidoria de Joventut, i els Districtes Municipals de l’Ajuntament de Barcelona. 
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2. Context actual i necessitat de la mesura 
La població barcelonina compresa entre els 15 i 24 anys d’edat se situa en 154.011 persones , 

el que representa el 9,5% de la població total  de la ciutat. 

La taxa d’ocupació dels joves  entre 16 i 24 anys és, d’acord a l’EPA del 2n trimestre de 2009, 

del 31,2% (superior en les dones – 34,9% - que en els homes – 27,7%), clarament inferior a la 

mitjana de la ciutat donat que una part important del jovent són estudiants i, per tant, població 

inactiva. La taxa de Barcelona és inferior a les taxes d’ocupació del mateix grup d’edat a 

Catalunya (33,7%) i Espanya (38,1%), en contrast amb el que succeeix globalment. Aquest fet 

denota que els joves d’altres territoris es decanten més per l’ocupació que els de la ciutat, els 

quals registren una major proporció d’estudiants. 

Pel que fa a l’atur , el mes de juliol de 2009 Barcelona comptava amb 6.598 joves d’entre 16 i 

24 anys registrats com a aturats  a les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya, el que 

representa el 7,3% de l’atur registrat total  de la ciutat.  

En termes interanuals, l’atur entre els i les joves ha augmentat en un 46% , increment 

superior al registrat pel col·lectiu de majors de 45 anys (35%), tot i que menor que l’observat 

entre els col·lectius de 25 a 35 anys (55%) i de 35 a 45 anys (63%). Tot i així, l’increment 

absolut dels joves en atur el darrer any ha estat d e poc més de 2.000.   

L’atur masculí juvenil es caracteritza per ser més elevat que el de les dones joves, tot i que en 

menor mesura que ara fa un any. El juliol de 2009, el 57,3% de l’atur juvenil és masculí, mentre 

que fa un any el percentatge d’homes joves en atur era del 59%. Aquest fet es deu a que entre 

juliol de 2008 i 2009 el creixement de l’atur femení de 16 a 24 anys (53,4%) ha estat més 

acusat que el del masculí (42,3%). 

Població aturada d'entre 16 i 24 anys a Barcelona. Juliol 2009 

 Juliol 2009 % sobre 
Barcelona Juliol 2008 Diferència 

2009/2008 
%Variació 
2009/2008 

Homes 3.779 8,59 2.655 1.124 42,34 
Dones 2.864 6,15 1.867 997 53,40 
Total 6.598 7,29 4.522 2.076 45,91 
Font: Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya 

 

Pel que fa a la distribució territorial, l’agost de 2009 el districte que compta amb més joves 

registrats a l’atur és Sant Martí –amb un 17% del total de la ciutat- seguit d’Horta-Guinardó 

(14,6%) i Nou Barris (13,8%) . Sants-Montjuïc, l’Eixample i Sant Andreu representen al voltant 

de l’11% de l’atur juvenil registrat de Barcelona. Tot ells són barris que presenten una població 

de joves superior al 10% de la població total. 

Aquells barris amb menor percentatge de població juvenil presenten també una menor 

proporció de joves en atur sobre el total de la ciutat, com ara Ciutat Vella, que s’aproxima al 8% 
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de l’atur registrat a Barcelona o Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia i Les Corts se situen per sota del 

5% del total. 

 

Atur registrat juvenil per districtes a Barcelona, en comparació amb la població. Agost 2009  

Barri Atur registrat 
juvenil 

% s/total 
atur juvenil 

Població 
juvenil 

% s/total 
població juvenil 

Sant Martí   1.154 17,04 21.165 13,69 
Horta-Guinardó   988 14,59 15.607 10,10 
Nou Barris   937 13,84 16.566 10,72 
Sants-Montjuïc   793 11,71 18.257 11,81 
Eixample   751 11,09 24.047 15,56 
Sant Andreu   739 10,91 14.235 9,21 
Ciutat Vella   536 7,91 11.305 7,31 
Sarrià-Sant Gervasi   338 4,99 14.312 9,26 
Gràcia   301 4,44 10.529 6,81 
Les Corts   235 3,47 8.535 5,52 
BARCELONA 6.772 100,00 154.558 100,00 
Font: Elaboració de la Direcció d'Estudis d'Activitats Econòmiques i Ocupació en base a dades del Departament de Treball 
de la Generalitat de Catalunya. 

 

Pel que fa a la contractació juvenil, entre gener i juliol de 2009 els joves de 16 a 24 anys han 

signat 111.180 contractes a Barcelona , el 20,1% dels formalitzats al conjunt de la ciutat . El 

90,6% d’aquests contractes han estat temporals , un percentatge entre 3 i 4 punts superior a 

la mitjana de ciutat. La contractació juvenil acumulada durant aquests set mesos suposa un 

28,7% menys de contractes que els signats en el mateix període de 2008, amb una caiguda 

especialment acusada de la contractació indefinida (caiguda d’un 46,5%) que també es detecta 

en altres grups d’edat, mentre que la disminució de la contractació temporal ha assolit el 

26,1%. El tipus de contracte majoritari entre els joves correspon al contracte temporal com a 

eventuals  (34,8% del total de contractes), seguit del d’obra i servei  (33,8%) i del d’interinitat  

(20,6%). 

Pel que fa al estudis, prop de 100.000 joves cursaran estudis d’ensenyamen t secundari 

obligatori, cicles formatius o batxillerat durant e l curs 2009-2010 a Barcelona . D’aquests, 

el 53,7% cursarà estudis d’ESO, el 22% de batxillerat i el 24,4% de formació professional. Tot i 

l’increment en el número de places en cicles formatius entre els cursos 2008-2009 i 2009-2010, 

es constata que encara queda terreny per recórrer en termes de formació professional del 

nostre jovent, per sota encara de nivells europeus.  
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Alumnat a la ciutat de Barcelona. Curs 2009-2010 
Nivell formatiu Nº % 
ESO 53.499 53,7 
Cicles Formatius Grau Mitjà 9.862 9,9% 
Cicles Formatius Grau Superior 14.424 14,5% 
Batxillerat 21.761 21,9% 
TOTAL 99.546 100% 
 

Un altre factor que genera un repte important quant al capital humà i vulnerabilitat social i 

econòmica dels joves és l’elevat percentatge de fracàs escolar , en línia amb altres territoris 

com ara Catalunya o Espanya. A mode d’exemple, i segons les dades del curs 2007-08, el 23% 

dels alumnes de Batxillerat que es van avaluar no v an superar el nivell.  

Resultats d’Avaluació a Batxillerat. Curs 2007-08 
Alumnes avaluats 9.771 
Alumnes aprovats 7.502 
Aprovats/Avaluats 77% 
Font: Elaborat a partir de dades del Departament d'Educació 
 

Davant d’aquest context, es considera necessari impulsar un Pla d’acció que actuï davant els 

reptes de: 

� Garantir una orientació professional de qualitat 

� Promoure vocacions entre els i les joves en ocupacions de futur 

� Reforçar entre els i les més joves els valors del treball 

� Dotar d’eines als i les joves per assolir nivells formatius adequats amb el mercat laboral 

� Impulsar l’aprenentatge de competències transversals clau en el mercat del treball  

� Reduir el problema del fracàs escolar 

� Reduir el risc d’exclusió social de les persones joves més vulnerables 

� Intensificar la relació entre el món educatiu i les empreses 

� Promoure l’activitat emprenedora com una opció professional viable 

� Actuar des de la proximitat en aquelles àrees de la ciutat amb majors reptes en aquest àmbit 
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3. Objectiu de la mesura  
La present mesura de govern té l’objectiu de desenvolupar un Pla d’Acció per a l’orientació, 

inserció i desenvolupament professional juvenil a B arcelona al llarg del període 2009-

2011 que contribueixi a garantir una major orientació i qualificació professional dels i les joves 

de la ciutat, una major ocupabilitat present i futura a través de l’adquisició de coneixements 

tècnics, competències i valors clau en el mercat laboral, una més alta inserció juvenil de qualitat 

en el mercat de treball, i un major impuls al desenvolupament d’iniciatives emprenedores per 

part del jovent.  

Aquests objectius han de contribuir a pal·liar la situació actual d’atur, la manca de f ormació 

i de competències, la falta de vocacions i l’abando nament escolar  en la que es troben 

alguns dels i les joves de la ciutat. Al mateix temps, han de contribuir, mitjançant una 

orientació professional i una educació pel treball adient, a que la ciutat pugui disposar 

d’un capital humà competitiu per a un model de crei xement sostenible  i amb elevades 

dosis de cohesió social i igualtat d’oportunitats. Es tracta, doncs, d’una mesura de govern que 

té la voluntat d’actuar amb sobre els reptes més imminents als que s’enfronten els i les joves de 

la ciutat, i al mateix temps que posa les bases per a la construcció del capital humà i dels i les 

ciutadanes de futur. 

El Pla s’adreça especialment als i les joves de la ciutat d’entre 16 i 25 anys , tant a aquells i 

aquelles que estan cursant estudis i necessiten una orientació acadèmica i professional 

avançada de qualitat per definir el seu projecte professional com a els que han abandonat 

l’ensenyament secundari obligatori sense obtenir la corresponent acreditació de grau i que, per 

tant, presenten dèficits formatius que redueixen les seves oportunitats d’accés i manteniment al 

mercat de treball amb garanties. També contempla mesures específiques per als joves de la 

ciutat en situació d’atur o que volen iniciar un projecte empresarial. 

El Pla d’Acció per a l’orientació, inserció i desenvolupament professional juvenil a Barcelona 

permetrà: 

� Renovar i modernitzar la cultura i valor del treball  entre els i les joves. 

� Reforçar la motivació per la formació acadèmica i el treball  com a via de desenvolupament 

professional i personal 

� Estimular la iniciativa emprenedora  entre els i les joves i ampliar la base empresarial de futur 

� Oferir orientació laboral de qualitat , a mida de les diferents necessitats dels i les joves, 

basada en un ampli coneixement del mercat laboral i de les necessitats de les empreses i de 

l’economia de la ciutat i la seva àrea d’influència 

� Difondre les ocupacions amb futur, les competències  clau  en el mercat de treball actual i 

les sortides professionals als diferents sectors econòmics 
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� Facilitar la inserció laboral dels i les joves  a través de la formació i l’entrada en contacte amb 

el món de l’empresa. 

� Millorar la qualificació professional i l’aprenentatge d’oficis  a joves amb carències 

formatives per facilitar la seva inserció laboral 

� Actuar amb dispositius específics amb el col·lectiu juvenil amb major risc d’exclusió  per 

garantir l’accés a una ocupació de qualitat. 

� Promoure entre el col·lectiu juvenil el coneixement dels drets i deures laborals  

� Posar a disposició del jovent els recursos i eines que ofereix la ciutat  per millorar la seva 

ocupabilitat en el mercat laboral actual i el seu progrés professional al llarg de la vida, amb especial 

incidència en aquells territoris amb majors necessitats. 
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4. Descripció de les actuacions  
El Pla d’Acció per a l’orientació, inserció i desenvol upament professional juvenil a 

Barcelona 2009-2011  s’articula al voltant de quatre eixos d’actuació  que configuren una 

estratègia estructurada i d’ampli abast per fer front a l’actual situació del jovent de la ciutat en 

els àmbits de l’ocupació i l’activitat econòmica: 

� Accions d’educació pel treball 

� Qualificació i formació per joves que abandonen el sistema educatiu 

� Programes d’inserció laboral a mida per a joves en atur 

� Impuls a la formació professional 

� Accions de suport a l’activitat emprenedora 

�  

Eix 1: Educació per al Treball  

Amb aquesta acció, l’Ajuntament de Barcelona es proposa que tots els i les estudiants de la 

ciutat disposin de la orientació necessària per tal de poder escollir amb la informació suficient el 

seu futur professional, utilitzant les noves tecnologies i professionals preparats que donaran 

suport als respectius equips docents.  

L’orientació acadèmica i professional en edat escolar és bàsica per tal que la ciutat compti amb 

més joves que defineixen els seus objectius professionals des de l’escola, que descobreixen 

els seus interessos professionals i les seves vocacions i com accedir-hi, que aprenguin sobre 

les competències necessàries per desenvolupar-los i sobre les noves cultures que caracteritzen 

el món del treball actual. D’aquesta manera, i amb els mecanismes de motivació adequats vers 

els estudis i el treball, es vol contribuir a una major generació de vocacions, una inserció laboral 

de major qualitat i un menor abandonament dels estudis. 

En un treball intens amb els centres educatius, l’Ajuntament de Barcelona posarà a disposició 

dels i les joves de la ciutat d’entre 16 i 25 anys diversos mecanismes d’orientació 

acadèmica i professional avançada i d’aprenentatge dels valors i la cultura del treball  en 

funció de les necessitats específiques de cada jove o de cada grup educatiu des de les edats 

més primerenques i prèviament a la seva entrada en el mercat laboral. 

En aquest sentit, des dels serveis municipals i els centres educatius i universitaris de la ciutat 

s’oferirà als i les joves orientació acadèmica i professional, informació i assessorament per 

participar en l’itinerari més adequat a les seves necessitats. Informació i orientació de nova 

generació que utilitzant les noves tecnologies, professionals preparats i amb el suport dels 

equips docents dels centres permetran configurar un dispositiu d’orientació i educació per al 

treball pioner a tot l’Estat.  
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Tindran al seu abast, en el marc del present Pla d’Acció, els següents dispositius: 

 

� Accions de millora de l’orientació professional ini cial 

L’Ajuntament de Barcelona proporcionarà als i les alumnes de secundària, batxillerat i formació 

professional, als i les universitàries i als joves participants en programes ocupacionals, les 

eines adients perquè coneguin de prop el mercat laboral i s’orientin professionalment.  

El programa de millora de l’orientació professional els permetrà identificar els seus interessos 

professionals, descobrir les ocupacions de futur a la ciutat i la manera d’accedir-hi, conèixer 

sortides formatives i professionals, analitzar les seves competències clau i millorar-les, conèixer 

el procés de recerca de feina amb èxit, tot mitjançant els continguts, aplicacions multimèdia i 

l’atenció tècnica individualitzada de l’Espai de les Noves Ocupacions de Barcelona Activa i en 

coordinació amb el Consorci d’Educació de Barcelona i la Fundació Barcelona Formació 

Professional.  

Aquesta acció permetrà orientar professionalment a 8.500 joves el  2009 i fins a 22.000 

joves l’any 2011 , el que representa el 100% dels joves escolaritzats en últim curs d’ESO, el 

100% dels estudiants d‘últim curs Cicles formatius de Grau Mitjà i Superior i el 100% dels de 

darrer curs de Batxillerat. 

L’acció permetrà estendre l’orientació professional en el període 20 09-2011 a un total de 

361 centres de la ciutat , arribant al 100% dels Instituts d’Educació Secundària públics i 

concertats, al 100% dels centres públics i concertats de formació professional, i al 100% dels 

centres de Batxillerat públics i concertats de Barcelona. 

Cobertura de l'orientació acadèmica i professional a l'ensenyament secundari de 
Barcelona. Previsions 2009-2011 
Ensenyament Nº  Alumnes  Nº Centres  
4rt ESO 13.000  205 
Últim curs FP 10.000 57 
Últim curs batxillerat 7.000 99 
Total 22.000 361 
 

D’aquesta manera, s’augmentarà considerablement la cobertura de les accions a la ciutat, 

arribant a un 440% més de centres (67 centres en total el curs 2008/2009) i a un 445% més de 

joves (4.066 el curs 2008/2009). 

Aquestes accions complementaran, sense substituir-les, les altres accions que els Centres 

realitzen en matèria de tutoria i orientació en el marc del desenvolupament curricular.  

Al mateix temps, es promourà que la Xarxa de Punts d’Informació Juvenil de Barcelona disposi 

d’un punt d’assessorament específic, que juntament amb l’Espai de Noves Ocupacions, 

Porta22, arribi a més de 20.000 joves participants atesos . Aquests punts també oferiran 

accions i eines de suport per a la recerca de feina a través de l’exposició informativa i 
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l’orientació tant individualitzada com col·lectiva (tallers i xerrades) sobre qüestions i aspectes 

relacionats amb el món del treball. D’altra banda s’impulsaran campanyes específiques per a 

l’orientació acadèmica, amb especial incidència en la difusió de l’oferta de formació 

professional. 

 

� Impuls als valors i la cultura del treball 

En paral·lel a garantir una orientació professional adequada a les escoles i centres educatius es 

posaran en marxa dispositius nous i innovadors per a la difusió i consolidació dels valors i 

competències del treball que contribueixin a la generació d’un capital humà més competitiu i de 

qualitat i adaptat al mercat laboral. 

Així, l’orientació acadèmica i professional es complementarà amb una dimensió fins ara poc 

explorada com és la transmissió de valors envers el treball que permetin als i les joves tenir 

referents sòlids al llarg de la seva carrera professional i els ajudin a entendre i compartir les 

noves cultures del treball que caracteritzen l’actual mercat laboral. Apropar els joves a un nou 

mercat laboral global, multicultural, en constant transformació, amb la necessitat de formació al 

llarg de la vida, on les competències personals i transversals i el treball en xarxa guanyen força, 

i transmetre’ls els valors de l’esforç, la constància, la responsabilitat, el respecte o la integritat 

seran aspectes bàsics en aquest model integrat d’orientació que es treballarà de manera 

conjunta entre Barcelona Activa, el Consorci d’Educació de Barcelona i la Fundació Barcelona 

FP. 

Les actuacions s’adreçaran als joves menors de 25 anys, tant a aquells cursant estudis 

secundaris i de formació professional o batxillerat, com a joves que participin en programes 

ocupacionals, així com al professorat i altres professionals vinculats a l’orientació d’aquests 

col·lectius i a les famílies, actuant, d’aquesta manera, sobre els i les joves i el seu entorn 

transmissor de valors més proper.  

Les accions fomentaran els punts de trobada amb el món empresarial, el testeig i l’entrenament 

dels i les joves per conèixer quins són els valors que predominen i que es tenen en compte avui 

en dia en el mercat laboral, així com la major sensibilització del jovent amb la cultura del treball 

en l’economia del coneixement a través d’aplicacions multimèdia, sessions de treball 

dinamitzades a les aules i conferències i jornades de contacte amb el món del treball. 

Les accions d’impuls als valors del treball s’oferiran a tots els col·lectius de joves descrits  

en el punt anterior (4rt d’ESO, Batxillerats i Cicl es Formatius) arribant a un mínim de 

10.000 participants al llarg del període 2009-2011.  
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Eix 2: Qualificació i formació pels joves que aband onen el sistema  

educatiu  

Aquells i aquelles joves que han abandonat l’ensenyament secundari presenten carències 

formatives i unes necessitats d’orientació i de tra nsició cap al món del treball 

específiques , que si no són acompanyades poden implicar una merma de la seva ocupabilitat 

present i futura, reduint així les seves oportunitats de progrés professional al llarg de la vida.  

En aquest context, cal una actuació efectiva que passi per uns itineraris de transició entre 

l’escola i el treball i de qualificació professionalitzadora que els aporti els coneixements i 

competències necessàries per al desenvolupament d’ocupacions amb demanda laboral. 

L’aprenentatge d’una ocupació o ofici i la transmissió de la necessitat d’una formació i 

adaptació permanents són, en moltes ocasions, garantia d’accés i permanència al mercat de 

treball per a aquests i aquestes joves. 

L’Ajuntament de Barcelona impulsarà diversos programes de transició i itineraris formatius per 

a la qualificació professional i inserció de joves amb baixos nivells educatius, garantint la 

identificació dels recursos de ciutat existents i col·laborant amb les administracions competents 

en una correcta planificació de l’oferta de programes. Aquesta formació professionalitzadora 

tindrà com a objectiu l’aprenentatge d’ocupacions vinculades a sectors emergents i amb 

potencial de creixement a la ciutat.  

 

� Acompanyament a la transició escola-treball  

Es buscarà afavorir els processos de transició entre l’escola i el treball dels i de les joves que 

finalitzen l’etapa d’educació secundària obligatòria abandonant el sistema educatiu sense haver 

acreditat aquest nivell acadèmic, amb especial èmfasi en els col·lectius de joves més 

vulnerables.  

Els i les joves tindran a la seva disposició un tutor/a que analitzarà la situació i necessitats 

específiques de cada jove i dissenyarà amb ell/a un itinerari individualitzat d’orientació, incidint 

en motivar els i les joves per tornar a l’educació reglada i millorar la seva capacitació i 

ocupabilitat futura o bé proporcionant orientació al voltant de la formació professionalitzadora 

més idònia i l’accés al mercat laboral.  

Amb aquestes accions, es pretén arribar a acompanyar la transició entre l’escola i el món del 

treball de 4.500 usuaris i usuàries juvenils en risc de situac ió vulnerable. 

 

� Millora de la qualificació i la inserció profession al 

L’Ajuntament oferirà a joves sense el graduat en educació secundària la possibilitat d’adquirir 

una formació bàsica i professional  que els faciliti la incorporació al món laboral o la 
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continuïtat d’un itinerari formatiu, especialment en la formació professional de grau mitjà, un 

cop superada la prova d’accés. D’aquesta manera, els joves obtindran el reconeixement i 

certificació de la formació tant en l’àmbit educatiu com laboral, que els servirà per accedir a 

millors i més llocs de treball. 

Igualment, els joves d’entre 16 i 25 anys que hagin abandonat el sistema escolar sense graduat 

de secundària podran participar en itineraris integrats de formació-inse rció  mitjançant els 

quals rebran formació específica professionalitzadora en funció de l'itinerari formatiu, i un 

seguiment continuat i personalitzat al llarg de tot el procés. Es desenvoluparan itineraris 

integrats al voltant de diversos sectors amb oportunitats de futur en matèria laboral a la ciutat, 

com ara l’hosteleria i restauració, el comerç, els serveis administratius, el manteniment de 

sistemes informàtics o la instal·lació de subministraments, entre d’altres.  

Amb aquest dispositiu, 460 joves de la ciutat  podran obtenir la qualificació professional inicial 

en activitats de futur i generadores d’ocupació a la ciutat o participar en els itineraris de 

reincorporació a la formació reglada dels cicles formatius de grau mitjà el període 2009-2011. 

 

Eix 3: Programes d’inserció laboral a mida per a jo ves en atur  

Els i les joves en atur de la ciutat tindran accés a una sèrie de dispositius complementaris i a 

mida per tal d’augmentar les seves possibilitats de  trobar feina . L’aprenentatge d’un ofici, 

el coneixement del mercat laboral, l’accés a formació professionalitzadora, així com dels canals 

i tècniques de recerca de feina, són necessaris per maximitzar les possibilitats d’accedir al 

mercat laboral, sobretot quan es parla d’un col·lectiu d’aturats menors de 25 anys sense 

experiència o amb poca experiència laboral. 

 

� Accions de millora de l’ocupabilitat per a joves en  atur 

L’Ajuntament de Barcelona facilitarà l’accés al jovent de la ciutat a la possibilitat de participar en 

el conjunt de programes que impulsa per promoure l’orientació i l’accés a l’ocupació dels i les 

ciutadanes de Barcelona. Així, els i les joves en atur de la ciutat podran participar de manera 

complementària en activitats que han de facilitar la seva inserció en el mercat laboral. Per 

exemple, participant en sessions sobre on aprendre on i com cercar feina, en funció de cada 

sector, com elaborar el seu currículum, com preparar i superar amb èxit un procés de selecció, 

entrenant les seves habilitats mitjançant seminaris pràctics i simulacions virtuals.  

També podran comptar amb l’assessorament i acompanyament d’un equip tècnic expert, tant 

en el marc d’itineraris integrats d’orientació-formació-inserció com mitjançant mòduls 

especialitzats sobre inserció. També tindran la possibilitat de qualificar-se en múltiples 

ocupacions amb futur mitjançant el conjunt d’oferta professionalitzadora adreçada als 
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treballadors i treballadores en situació d’atur que s’impulsa a la ciutat. 

S’adaptarà el dispositiu d’atenció ràpida i flexibl e a persones aturades “Activa’t per 

l’Ocupació” a les necessitats específiques dels col ·lectius de joves per tal de fer 

itineraris a mida en els que els i les joves en atu r rebran orientació sobre el mercat de 

treball,  els sectors i perfils professionals, entrenament en competències claus, eines per la 

recerca de feina, entre d’altres. La informació i inscripcions d’aquestes accions s’articularà a 

través dels dispositius de proximitat en aquells barris amb major problemàtica d’atur juvenil i a 

través de la Xarxa de Punts d’Informació Juvenil de Barcelona.  

Amb aquest dispositiu, l’Ajuntament oferirà un itinerari d’orientació laboral específic per tal 

que hi puguin accedir tots els i les joves registra ts a l’atur des d’ara fins el juny de 2010 

(6.598) i que continuarà actiu al llarg del 2010-2011. 

Es treballarà especialment amb agrupacions i associacions de joves que representin diversos 

col·lectius juvenils per tal d’establir mecanismes de derivació als recursos ocupacionals 

existents en funció de les necessitats de cada col·lectiu juvenil. 

En línia amb l’estratègia de proximitat, l’Ajuntament de Barcelona aproparà a diferents barris de 

la ciutat que presenten uns majors riscs d’exclusió social entre el seu jovent dispositius 

d’orientació laboral i recerca de feina per facilitar els i les joves en atur amb dificultats d’inserció 

l’accés al mercat laboral.  

� Contractació laboral per a l’aprenentatge d’oficis 

L’Ajuntament de Barcelona contractarà joves aturats per a la seva qualificació professional 

mentre treballen en un entorn productiu real en sectors amb potencial i futur, com ara el medi 

ambient, les arts escèniques, la cultura, el turisme, les noves tecnologies o la conservació i 

rehabilitació d’espais públics.  

Aquesta acció permetrà contractar el període 2009-2010 un total de 248 joves  que aprenen un 

ofici de futur. 

 

Eix 4: Impuls a la Formació professional  

La Formació Professional és avui en dia un dels objectius prioritaris de l’educació en el nostre 

país i la nostra ciutat. Els constants canvis de la societat i del mercat laboral requereixen 

personal qualificat  especialitzat en les diferents professions per respondre a la canviant 

demanda d’empleabilitat, situant a la FP com la via més ràpida i segura d’accedir a una primera 

feina.  

És per aquest motiu que l’FP ha obtingut un increment significatiu en el nombre de 

matriculacions , erigint-se com a opció formativa vàlida i interessant per a molts pú blics . 
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D’una banda com a itinerari formatiu de primera opció per tots aquells joves que, tenint molt 

clars els seus interessos i motivacions professionals escullen  l’especialitat d’FP com a via 

ràpida i efectiva d’accedir al món laboral , i d’altra banda, també es treballa per fomentar l’FP 

en aquells casos en què els i les joves presenten carències formatives resultat de 

l’abandonament de l’ensenyament secundari, per tal de millorar la seva ocupabilitat present i 

futura , tot incrementant les seves oportunitats de progrés professional al llarg de la vida.  

A Barcelona en els darrers anys s’ha produït un fort impuls de la Formació Professional a 

través del Consell de la Formació Professional i de la Fundació BCN Formació Professional i el 

Consorci d’Educació de Barcelona que ha contribuït al desenvolupament d’un sistema d’FP de 

qualitat i eficaç per la ciutat, tenint com a referent els diferents agents econòmics i socials de 

Barcelona i de l’àrea metropolitana. 

En aquesta línia es seguirà potenciant la formació professional com a element fonamental de la 

millora de l’ocupabilitat dels i les joves de la ciutat, impulsant una major adequació entre 

l’oferta de formació professional i les necessitats  del mercat de treball , garantint una 

major oferta formativa i places que s’adeqüin als requeriments del mercat de treball. Es 

treballarà per assolir una major col·laboració entre el teixit productiu i els centres de formació 

professional. S’establiran plataformes plurals de participació de tots els agents implicats per a 

la planificació de Formació Professional i es realitzaran taules rodones sectorials entre 

professors dels centres d’FP i directius empresarials. 

Es donarà un nou impuls al programa Qualifica’t , impulsat pel Consorci d’Educació de 

Barcelona, que es compon de tres accions consistents en l’oferta de formació a col·lectius 

singulars, la validació de la formació impartida per empreses i la validació dels aprenentatges 

assolits a través de l’experiència laboral. 

D’altra banda, s’impulsaran iniciatives per a la millora del procé s de transició a la vida 

activa del jovent, a partir d’accions de divulgació de l’oferta a través de diferents 

esdeveniments promocionals a la ciutat, dissenyant un pla de comunicació global d’FP a la 

ciutat. 

S’organitzaran, juntament amb els agents socials i sindicats, campanyes de sensibilització 

per la superació de les desigualtats de gènere , incrementant el nombre de dones i homes 

que realitzen estudis en cicles formatius tradicionalment masculins o femenins respectivament. 

A través de Xarxa Formació Professional es promourà i gestionarà la mobilitat d’alumnat i 

professorat dels centres de formació professional d e Barcelona entre les ciutats 

europees  per a realitzar pràctiques a empreses i estades professionals.  

Aquest dispositiu atendrà als i les 24.354 joves  matriculats als 92 centres  de Formació 

Professional de la ciutat.  
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Eix 5: Suport a l’activitat emprenedora  

Com a factor d’innovació, creació d’ocupació i creixement econòmic dels territoris, l’esperit 

emprenedor ha d’impregnar el conjunt de la societat i la ciutadania des d’edats primerenques. 

La difusió de la iniciativa emprenedora des de l’escola ha de potenciar la creació d’una àmplia 

base de persones emprenedores amb compromís, idees i empenta per innovar i tirar endavant 

iniciatives empresarials, contemplant amb normalitat aquesta via com a camí de 

desenvolupament i realització professional i personal. 

Per això, l’Ajuntament de Barcelona promourà la difusió de la iniciativa emprenedora i 

l’estimulació de vocacions emprenedores entre els joves apropant als centres educatius 

continguts i materials divulgatius específics per a aquest col·lectiu, transmetent una visió 

positiva vers la figura de la persona emprenedora i del potencial de la creació d’empreses. 

 

� Acostar la cultura d’empresa a l’escola 

Sota la premissa que es pot aprendre a emprendre, l’Ajuntament de Barcelona impulsarà un 

programa de divulgació de la iniciativa emprenedora a les escoles per a què la creativitat, la 

innovació, la no aversió al risc, o l’orientació a resultats formin part del bagatge competencial 

dels nois i noies que estudiïn a les escoles de Barcelona.  

L’aposta per una escola emprenedora haurà de permetre impulsar una nova generació de 

futurs ciutadans i ciutadanes preparats per assumir els reptes que la economia del coneixement 

genera. 

En aquest sentit, es desenvoluparà un programa per fomentar l’esperit emprenedor que 

comprendrà activitats diverses adreçades als diferents cursos, edats i necessitats de l’educació 

secundària i la formació professional, però alhora modulables per facilitar que els professors 

puguin incorporar-les de forma autònoma. El programa disposarà de sessions tipus joc per 

treballar les competències emprenedores, concursos d’idees per treballar la creativitat i la seva 

aplicació a l’empresa, jocs de simulació estratègica del procés de crear una empresa i la 

posada en contacte amb el món empresarial. 

Aquest programa permetrà arribar a un total de 10.500 alumnes fins el 2011, xifra que suposa 

el 20% dels alumnes d’ESO. 

Així mateix, es promourà un programa específic de foment de la cultura emprenedora entre els 

estudiants de Formació Professional que atendrà un total de 7.397  alumnes  durant el 

període 2009-2010, el que representa un 30% del total d’alumnes actuals d’FP. 

 

� Promoure les iniciatives emprenedores entre els est udiants universitaris 

Actualment, es constata que els i les alumnes que acaben els estudis universitaris opten 
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poques vegades per iniciar un projecte empresarial com a opció professional viable i de futur, 

davant del major col·lectiu de graduats o llicenciats que opten per treballar per compte aliena o 

en el sector públic.  

Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament impulsarà actuacions per estimular l’esperit 

emprenedor entre els estudiants universitaris, tot apropant-los el suport que la ciutat els ofereix 

per transformar les seves idees innovadores en projectes empresarials viables i amb futur. 

Igualment, impulsarà programes a mida per a la creació d’empreses per part dels joves, fent 

especial èmfasi al treball del pla d’empresa, a les habilitats emprenedores i a les tècniques de 

vendes, cerca de finançament i posada en marxa de l’empresa, amb una tutorització 

continuada. 

Aquesta dispositius permetran arribar a un total de 2.000 alumnes de les universitats 

ubicades a Barcelona  el període 2009-2011. 
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5. Quantificació d’impacte  
Els resultats de participació estimats de la implantació de la present mesura són els següents: 

Eix Programa/Acció Total 2009-2011 

Eix 1: Educació pel treball Millora de l’orientació professional 
42.000 joves 

361 centres educatius 

  
Impuls als valors i la cultura del 
treball 

10.000 participants 

 Eix 2: Qualificació i formació 
abandonament educatiu 

Acompanyament a la transició 
escola-treball 

4.500 participants 

 Millora qualificació professional 460 participants 

Eix 3: Inserció laboral joves en 
atur 

Contractació laboral per a 
l’aprenentatge d’oficis 

248 participants 

  Accions de millora de l’ocupabilitat  6.598 participants 

Eix 4: Formació professional Formació professional 24.354 participants 

Eix 5: Emprenedoria Acostar la cultura d’empresa a 
l’escola 

17.897 participants 

  
Promoure les iniciatives 
emprenedores entre els estudiants 
universitaris 

2.000 participants 

 

 


