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El Pla Jovc Fonnacíó - Ocupació és el resultat del compromís expressat al Pla 
d'Actuació Municipal 1999-2003 de facilitar a tots cls i les joves de la ciutat que 
finalitzin la secundaría sense superar-la mecanismes per afavorir la seva inserció 
laboral, oferint-los la possibilitat d ' efectuar una nova acció fonnativa o d'iniciar una 
activitat ocupacional. 

Al finalitzar el curs 1999-2000 es completa la implantació generalitzada del quart curs 
de 1 'Educació Secundaria Obligatoria (ESO). D'aquesta manera, ja es pot avaluar la 
totalitat del procés que ha portat 1 'educació obligatoria fins als 16 anys. El resultat 
d 'aquesta analisi, segons di verses fonts , xifraria les estimacions en relació a 1 'alumnat 
que no assolira la secundaria entre, aproximadament, un 15% i un 25% de la totalítat. Sí 
aquesta situació no s ' aborda immediatament, el col.lectiu que enguany surt del sistema 
educatíu es pot trobar sense cap mena de titulació ni cap fonnació especifica que els 
permeti d'accedir al mcrcat de treball o continuar amb la seva cducacíó. 

Per tant, es fa imprescindible endegar un mecanisme d 'acompanyament que facilíti que 
aquestes persones rccondueixin la seva situació, sigui cap al món del treball, sigui cap a 
d'altres modalitats de fonnació. 

El Pla Jove Fonnació - Ocupació és un projecte municipal que integra i coordina 
accions ja existents de Barcelona Activa, 1 'Institut d 'Educació í la Regidolia de 
Joventut, aíxí com del tenitorí, basades en les seves respectives competencies, arnb 
l'objectiu d'afavorir els processos de transició escola-treball deis joves que, havent 
finalitzat 1 'etapa fonnativa de secundaria obligatolia (pública o concertada), no hagin 
superat aquest nivell academic í, per tant, abandonín el sistema escolar sensc més 
instruments. La totalitat del procés compta amb el suport de 1 'estructura i les cntitats 
que configuren el Consell de la Fom1ació Professional í Ocupacional. 

Aqucst Pla, mitjanc;:ant la coordinació i l'esfory dels ambits implicats, vol tenir un 
caracter de rccurs proper i adequat a les demandes, perque aquesta situació s 'anira 
repetint cada final de curs, amb més o menys repercussió quantitativa, depenent deis 
factors COlTectors i de la millora del propi sistema educatiu. 

En aquest sentir, les accions orientadores que cada instítut d'educació secundaria (lES) 
ja porta a tcrme poden tenir un recurs complementan o, si més no, un referent en el 
dispositiu d'infonnacíó, olientació, formació i insereió que el Pla presenta, amb caracter 
general per a tota la ciutat, un cop que aquest tipus d'alumnat ha utílítzat tots els 
recursos del sistema educatiu reglat. 



Esquema de funcionament: 

Pla Jove Formació - Ocupació 
Integració d 'objectius i planificació dels processos, utilitzant els recursos de: 

Ajuntament de Barcelona 
Barcelona Activa 
Institut d'Educació 
Joventut 

- Conscll de la Fmmació Professional Ocupacional de I'Ajuntament de 
Barcelona 

Coordinació del Pla 

lnformació Orientació Formació lnserció .. .... 
Foment deis Processos Participatius i d'integració ciutadana (p.e. scrvcis personals 
districtes) 
Seguiment tutoritzat 

El Pla Jove Formació - Ocupació presenta dues grans línies que el defineixen i que 
marcaran la seva fo rma de funcionar: 

l. Un sistema de 12 punts d ' informació i orientació distribui't estrategicamcnt per la 
ciutat, als districtcs, basat en la xarxa d'oficines de Barcelona Activa. 
Aquest sistema comporta un procés d'acompanyament i seguiment, segons els perfil 
de la demanda, a més de la derivació corresponent cap a la formació o acció 
ocupacional més adient. 

2. Un conjunt de recursos formatius i d'inserció al qual es podran derivar les 
demandes, segons necessitats. Aquesta proposta de recursos és oberia i s'anira 
omplint a mida que s'elaborin més propostes fo rmatives o d'altres accions 
d'inserció. 
El llistat de recursos es presenta classificat - al document adjunt- segons el tipus 
d'acció possible, depenent del perfil de la persona, des d ' un itinerari complet 
(infonnació, orientació, formació de base, formació tecnica, practiques en empresa i 
accions d'inserció). passant per un model on a partir de l'orientació i la formació 
tecnica es procura la inserció, fins arribar a un tipus d'acció que procura la inserció 
en un lloc de treball, ambla formació dins ('empresa. 

T IPUS D'ITINERARI 
PROCES Formació-Inserció Formació Inserció 

tecnológica-Inserció 
Tutoría X X X 
Orientació X X X 
Fmmació de Base X 
Formació X X 
tecnológica 
Transició-Inserció X X X 
MODELS Programes de Nive l! 1 Ocupacionals Pacte de formació i 

Programes de Transició Escolcs Ta ller d' inserció a !'empresa 
al Treball 



Prcvisió de resultats: 

Durant 1 'any 2000 s'inic'ia la coordinació, en clau de servei de 1 'Ajuntament, de les 
accions de fom1ació i inserció que fins ara es duien a tenne per tal d'adre9ar-lcs a un 
col.lectiu sensible a una nova situació. Es preveu donar aten ció a unes 800-1000 
persones, xifra que corrcspon a la capacitat possible per aquest any. De cara a 
campanyes posteriors, es preveu una tendencia al creixement sempre coherent amb la 
demanda que es manifesti. 

Barcelona, juny de 2000 


