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A Barcelona sabem que la cultura, el coneixement i l’educació són estratègics per al nostre 
futur. Som una ciutat històricament emprenedora que vol estar al costat de les seves empreses, 
que són les principals fonts de creació de riquesa i d’ocupació.

La falta de qualificació i d’especialització és el camp de cultiu de l’atur, i l’FP és una bona palan-
ca per formar-se en professions alineades amb les activitats econòmiques amb més dinamisme. 
És el meu compromís i la voluntat de l’Ajuntament potenciar aquests estudis a la ciutat, on hi ha 
92 centres d’FP que ofereixen més de 150 títols de 21 famílies professionals, el 83% dels quals 
són centres amb fons públics.

L’FP és una de les eines més efectives per lluitar contra l’atur juvenil, el fracàs escolar i per 
incentivar la reactivació econòmica. I penso en una formació professional moderna, atractiva, 
tecnificada i tecnològica, que permet atendre les noves necessitats del mercat laboral i demana 
la implicació i el compromís de les empreses per donar oportunitats de treball als estudiants.

És per això que cal destacar la feina que fan els directors dels centres d’FP, així com els seus 
equips docents, perquè són ells el moll de l’ós d’aquesta formació.

A Barcelona disposem d’una eina, la Fundació Barcelona FP, que s’ha convertit en la punta de 
llança de la promoció de la formació professional. Treballem en el foment de la relació entre la 
formació professional de la ciutat i l’entorn productiu de l’àrea metropolitana, facilitant la transició 
al món del treball i la plena integració dels estudiants en les empreses i els centres de formació. 

Són projectes com aquests els que ens permeten ser optimistes en relació al futur de la Forma-
ció Professional a Barcelona. 

Xavier Trias
Alcalde de Barcelona
President Honorífic de la Fundació BCN FP
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En aquesta memòria hi trobaran totes aquelles activitats que la Fundació BCN Formació Profes-
sional ha desplegat al llarg de l’exercici 2011 en cadascuna de les seves tres àrees de treball: 
observatori, empresa i mobilitat internacional.

El 2011 ha estat un any de consolidació i maduresa d’alguns dels projectes de la Fundació, un 
aspecte aquest que em permet assegurar que tenim bons fonaments per seguir aportant anàlisi, 
contrast, innovació i qualitat a la formació professional de la ciutat. En són una evidència clara la II 
edició dels Premis FPempren d’emprenedoria, la publicació de l’Anuari FP 2011: Mercat de treball 
i FP a Barcelona amb més dades i una major col·laboració d’institucions, el 2n Concurs Mecaseat 
pel foment de la professió mecànica entre els joves, el projecte Beca-Empresa amb la participació 
de 40 joves que han realitzat estades pràctiques d’alt nivell en la empresa Sigma Gestión universi-
tària amb 12 insercions laborals o les més de 50 beques de mobilitat que han permès als nostres 
joves realitzar pràctiques en empreses internacionals de la Xarxa FP de ciutats europees.

Però també ha sigut l’any de la jornada “L’FP: l’eix de la nova economia” que tancava el cicle Tribu-
na FP, amb un èxit de convocatòria i prop de 30 propostes per activar l’economia des de l’FP. Un 
any amb nous projectes com el que hem realitzat amb la Universitat Autònoma de Barcelona amb 
l’estudi FCT on plus que ens revelarà l’estat i l’eficàcia de les pràctiques a l’empresa o el projecte 
Aula Empresa per impulsar la metodologia de la simulació d’empresa a l’aula o el projecte Noves 
Competències, Noves oportunitats que hem realitzat amb Pimec, o la posada en marxa del Pla de 
Mesures pel foment de la innovació en els centres d’FP o la nova línia de beques Leonardo pels 
nostres estudiants de grau mitjà. I tot això sense deixar de seguir assessorant empreses i institu-
cions sobre les avantatges de l’FP, continuar orientant a joves vers els estudis d’FP i organitzar la 
Campanya FP, aquest any dedicada a quatre sectors de l’economia productiva bàsics pels nostre 
país: la química, l’electricitat, la mecànica i la informàtica.

Aquest també ha estat un any de tancament. Hem finalitzat el quadrienni del Pla Estratègic 2008-
2011 de la Fundació amb moltíssimes activitats que han quedat recollides a les memòries anuals 
i que de manera més sintètica es plasmaran en un informe d’avaluació del període que ara tan-
quem. Però també hem d’elaborar el que han de ser les nostres línies mestres pels propers quatre 
anys. Avaluar i preveure la formació professional de Barcelona en un context molt diferent del que 
fa quatre anys, però no menys ple de noves oportunitats per a la formació professional. 

Aquesta memòria és el testimoni de la feina feta a la Fundació, és el nostre compromís de treball 
amb la formació professional, un treball i un compromís que no fóra possible sense el suport, ni 
la col·laboració d’empreses, entitats i institucions que heu participat. A totes el meu més sincer 
agraïment.

Ramon Paredes Sánchez-Collado
President Executiu
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3.1 
Marc normatiu i legal
Les principals novetats pel que fa a canvis en la legislació de la formació professional 
per aquest 2011 han estat aquestes:

- DECRET 284/2011, d’1 de març, d’Ordenació general de la formació professional inicial.

Ha estat objecte d’aquest decret l’ordenació general dels ensenyaments de formació 
professional inicial a Catalunya d’acord amb la nova ordenació bàsica que s’ha anat 
publicant en aquests darrers anys. Aquest decret també incorpora en la pròpia orde-
nació general el contingut de les diverses mesures flexibilitzadores que feia esment el 
Decret 240/2005, de 8 de novembre i estableix, i vincula, els ensenyaments de formació 
professional inicial en la modalitat a distància amb la regulació del Decret 67/2007, de 
20 de març. 

També són objecte d’aquest decret determinar altres actuacions que faciliten a les per-
sones l’accés, la capitalització, la mobilitat i la consecució d’itineraris formatius profes-
sionalitzadors, amb la voluntat d’articular un marc de formació obert i flexible que permeti 
donar respostes als reptes que la formació professional té davant el sistema econòmic 
i el mercat laboral. Aquest principals reptes de la formació professional són l’equitat, la 
qualitat i l’excel·lència dels seus ensenyaments, la conveniència d’incrementar la pro-
porció d’alumnat que els cursa, l’assoliment d’una major implicació de les empreses, i 
la construcció del sistema integrat de qualificacions i formació professional.

- Real Decreto 1147/2011, de 29 de juliol, de Ordenación general de la formación pro-
fesional del sistema educativo.

Aquesta regulació actualitza en la legislació general algunes de les evolucions que
la formació professional ha fet en els darrers anys com són la formació no presencial,
la formació en alternança per a treballadors en actiu, el curs substitutori de la prova
d’accés, el paper de les corporacions locals i els agents socials en la planificació de
les necessitats del territori, la integració de les distintes formacions a través del catàleg
nacional de qualificacions o l’establiment de les mesures per a flexibilitzar l’accessibilitat
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Marc normatiu i legal
a la formació professional, així com un sistema de cursos de postgraduats per a incre-
mentar els nivells d’especialització i reciclatge professional dels estudiants d’FP.

Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las 
condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las per-
sonas que participan en programas de formación, en desarrollo de lo previsto en la 
disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, 
adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social.

Aquest Reial Decret determina la inclusió a la seguretat social d’aquells participants en 
programes de formació finançats per entitats públiques o privades, vinculats a estudis 
universitaris o de formació professional que comportin una contraprestació econòmica. 
La conseqüència directa és la integració en el Règim General de la Seguritat Social, 
com assimilats a treballadors per compte d’altri, dels estudiants que participen en pro-
grames de formació que inclouen la realització de pràctiques formatives en empreses, 
institucions o entitats i que no tinguin caràcter purament lectiu. Aquesta mesura afecta 
a tots els estudiants formació professional que gaudien d’una beca de perfeccionament 
o de millora de la competència professional en empreses considerades punteres en el 
seu sector professional i que aportaven a l’aprenentatge de l’estudiant un complement 
de formació tecnològic i/o metodològic.
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3.2 
L’FP en Xifres 2011
I. Context actual de l’FP

Podríem encapçalar aquest apartat amb l’afirmació “les persones que disposen 
d’estudis especialitzats gaudeixen de més i millors oportunitats laborals i major possi-
bilitats d’ascens social”. En els mateixos termes es manifesta part de les conclusions 
de l’estudi “Educació i mobilitat social a Catalunya” (Fundació Bofill 2011), que des-
taca quant important són els mèrits de l’individu (nivell d’estudis assolit) per optar a 
millors condicions de treball, molt per sobre d’altres variables que poden semblar a 
priori més importants, com per exemple l’origen social o l’educació dels progenitors. 
En conseqüència podem dir que la classe social dels catalans ve més determinada per 
l’educació que s’assoleix, que pel seu origen social.
Però aquesta mateixa variable estableix una relació pràcticament directa en termes 
de protecció davant l’atur. I en aquest sentit, el mercat laboral català, cada cop més, 
mostra com a requisit elemental d’entrada i d’estabilitat disposar d’alguna titulació 
d’educació secundària o superior. Aquesta tendència és avalada per l’OCDE, quan afir-
ma que en la nova economia del coneixement s’institucionalitzarà el fet que els nivells 
de secundària superiors passin a ser el nou llindar de l’educació general bàsica. De fet, 
en aquests mateixos termes, el Consell de Ministres de la Unió Europea concreta en la 
“Estratègia Educació i Formació ET 2020” que els països hauran d’assolir un augment
de l’escolarització en ensenyaments postobligatoris per sobre del 90%.
Una conseqüència de no aconseguir aquest objectiu a títol individual és un augment 
de la probabilitat de descens o d’estancament social. Aquest fet s’agreuja significati-
vament si la persona amb baix nivell d’instrucció, o sense instrucció especialitzada, a 
més, prové de classe social baixa, una casuística que sembla delegar a l’individu a la 
no progressió social.
En aquest sentit cal remarcar la importància d’assegurar l’accés i sobretot la continuïtat
al sistema educatiu dels nostres joves car un gran percentatge de l’abandonament 
d’estudis postobligatoris estan acusats per una necessitat econòmica familiar. Espanya
i Itàlia (28,7%), juntament amb Malta (36,9%), presenten percentatges elevats de po-
blació entre 18 i 24 anys que no segueix cap estudi o formació postobligatòria, el doble 
que la mitja UE(27). La fita segueix sent reduir aquest abandonament escolar prematur 
(AEP) per sota del 10%.
En aquest apartat s’aborden les xifres en relació al context actual de formació profes-
sional en un vessant econòmic i educatiu.
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a. El nostre context actual

Taula 1. 
Pes de la població segons estudis postobligatoris per tipus i àmbit territorial

-------------------------------------------------------------------------------------------

*Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EPA – 1r trimestre de l’any 2012

 ** Dades facilitades per l’OCDE, Education at a Glance, 2011. Pàg. 38-41

1 Fundació BCN Formació Professional (2011), Memòria 2010 fundació bcn formación professional. Pàg.9

Barcelona*

Catalunya

Espanya**

OCDE**

44%

46%

48%

27%

15%

15%

14%

44%

9%

9%

8%

44%

11%

10%

10%

10%

21%

20%

20%

20%

56%

54%

52%

73%

ÀMBIT ESO o 
inferior Batxillerat CFGM CFGS Títol 

Universitari
Estudis 

postobligatoris

En aquest context actual, Espanya continua mostrant un escenari poc competitiu en 
matèria d’educació: presenta uns nivells d’abandonament escolar significativament im-
portants, (només a Barcelona s’estima un 23% de joves d’entre 16 i 24 anys   que ni 
estudien ni treballen) i, al mateix temps, és un dels països amb uns nivells més alts de 
població que només ha cursat estudis d’ESO o inferior, un 44%. En contraposició tant 
Espanya com Catalunya tenen  uns nivells inferiors a l’OCDE de població amb estudis 
postobligatoris només un 52% i un 54% davant d’un 73%. És important destacar que 
a Barcelona ciutat aquest indicador és lleugerament més favorable que a la resta de 
Catalunya o d’Espanya. 

No obstant, cal dir que s’ha detectat un aspecte positiu malgrat aquesta realitat i és 
l’aposta per la formació professional d’una bona part de la població per fer front a la 
conjuntura de crisi. Aquest fet es reflexa en l’increment de les matriculacions dels dife-
rents cicles formatius i en els nivells d’inserció de les persones que han cursat aquests 
estudis. 

En termes d’evolució de la població segons nivells d’estudis respecte les dades pre-
sentades en la memòria de l’any anterior, observem que s’ha incrementat el volum de 
persones que han estudiat FP. 
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II. El context econòmic
Aquest apartat pretén mostrar la dinàmica de l’ocupació d’aquest curs 2010-2011 des de 
diverses perspectives: des del punt de vista de l’ocupació, des dels sectors d’activitat, i fi-
nalment, des de les activitats d’alt valor afegit i alt contingut tecnològic.  Abans d’analitzar 
les dades cal comentar que aquestes fan referència al segon trimestre de cada any.

a. L’evolució de l’ocupació per sectors

b. L’evolució de l’ocupació per activitats.

Tant a la ciutat de Barcelona com a la resta de l’Àrea Metropolitana el sector servei és 
el que està mantenint més estable l’ocupació. Cal recordar que és el sector d’activitat 
que més treballadors està generant a la ciutat malgrat la conjuntura de crisi econòmica 
actual. En el curs 2010-2011 l’ocupació ha caigut només en 1 punt percentual a Barce-
lona i un 0,2 a l’Àrea Metropolitana (a partir d’ara AMB).

Pel que fa a la resta de sectors, s’aprecien dues dinàmiques: la primera, observada en 
la indústria i l’agricultura on la tendència és negativa tot i que amb signes de recupera-
ció, i la segona, en la construcció on la dinàmica continua sent negativa.

En aquest període, el sector de la indústria ha generat una pèrdua d’ocupació de 6,5 
punts percentuals a la ciutat i gairebé de 5 a l’AMB. No obstant, si ho comparem amb el 
període anterior 2009-2010 observem que l’evolució del sector va ser més acusada, de 
-8,6% i -2,3% a la ciutat Barcelona i a l’AMB respectivament i, per tant, podem dir que 
s’ha reduït el ritme de pèrdua de llocs de treball.

En termes generals, l’ocupació a Barcelona ha caigut en el període 2010-2011 en un 
2,5% vers un 1,8% a l’AMB, això suposa un reducció de 21.627 treballadors a la ciutat.

Les activitats amb major protagonisme a Barcelona són Comerç a l’engròs i al detall; re-
paració de vehicles, de motor i motocicletes (128.000 assalariats), Activitats administra-
tives i serveis auxiliars (94.000 assalariats) i en tercera posició, i Activitats Sanitàries i de 
serveis socials i Administració pública i Seg. Social (amb uns 75.000 aproximadament).

Pel que fa  a la dinàmica d’ocupació de la ciutat de Barcelona s’observa que les activi-
tats que estan creant ocupació són Hoteleria amb increment del 6,2% i Activitats immo-
biliàries amb un 2,5%. Per contra, les activitats que més estan patint la crisi econòmica 
són Construcció (16,6%), Subministrament d’aigua; activitats de sanejament, gestió de 
residus i descontaminació (14,2%) i, finalment, Activitats financeres i d’assegurances 
(-11,4%).

Si analitzem les dades per l’AMB veiem que les activitats que estan generant ocupació 
i les que en destrueixen són les mateixes que en la ciutat de Barcelona però en menor 
intensitat. En quant a les activitat que han generat ocupació a l’AMB,  l’agricultura és la 
que més creix en termes relatius però pel que fa al nombre de treballadors, la xifra (uns 
500 assalariats)  no és rellevant pel conjunt de l’AMB. I respecte a les activitats que han 
tingut un saldo negatiu d’ocupació, cal afegir també l’epígraf Subministrament d’aigua; 
activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació (-6,7%.)
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---------------------------------------------------------------------------------------------------

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INSS

SECTORS

CCAE 1 Dígit

BARCELONA

BARCELONA

2010

2010

425

163.698

78.365

1.057.119

1.299.607

269

75.196

34.114

737.470

847.049

276

80.456

40.915

747.029

868.676

276

57

66.610

2.346

11.443

40.915

129.057

41.177

56.907

46.128

36.546

9.309

68.837

96.045

78.490

54.910

79.988

19.363

25.371

4.580

321

868.676

269

53

63.066

2.263

9.814

34.114

128.062

40.261

60.447

45.731

32.380

9.540

67.651

94.213

76.385

55.284

79.457

18.405

24.716

4.620

318

847.049

425

243

147.085

2.495

13.875

78.365

224.484

68.824

78.487

57.316

39.802

11.175

89.498

137.540

92.549

75.349

116.445

25.285

35.214

4.826

325

1.299.607

448

246

140.135

2.322

12.945

64.951

224.783

69.413

80.991

58.003

35.949

11.491

88.623

137.576

92.467

75.384

115.900

24.790

34.524

4.846

322

1.276.109

-2,5

-7,0

-5,3

-3,5

-14,2

-16,6

-0,8

-2,2

6,2

-0,9

-11,4

2,5

-1,7

-1,9

-2,7

0,7

-0,7

-4,9

-2,6

0,9

-0,9

-2,5

5,4

1,2

-4,7

-6,9

-6,7

-17,1

0,1

0,9

3,2

1,2

-9,7

2,8

-1,0

0,0

-0,1

0,0

-0,5

-2,0

-2,0

0,4

-0,9

-1,8

448

155.648

64.951

1.055.062

1.276.109

-2,5

-6,5

-16,6

-1,3

-2,5

5,4

-4,9

-17,1

-0,2

-1,8

2010

2010

2011

2011

2011

2011

EV. BCN

EV. BCN

EV. AMB

EV. AMB

AMB

AMB

EVOLUCIONS

EVOLUCIONS

Agricultura

Agricultura, ramaderia, 
silvicultura i pesca

Comerç a l’engròs i al detall; 
reparació de vehicles de motor i 

motocicletes

Subministrament d’aigua; activitats 
de sanejament, gestió de residus i 

descontaminació

Subministrament d’energia elèctri-
ca, gas, vapor i aire condicionat

T -Activitats de les llars que donen 
ocupació a personal domèstic; ac-
tivitats de les llars que produeixen 

béns i serveis per a ús propi

Indústria

Transport i emmagatzematge

Informació i comunicacions

Activitats administratives i serveis aux.

Activitats immobiliàries

Construcció

Hostaleria

Activitats financeres i d’assegurances

Activitats prof., científiques i tècniques

Indústries manufactureres

P -Educació

R - Act. artístiques, recreatives i 
d’entreteniment

U -Organismes extraterritorials

Serveis

Indústries extractives

Adm. pública, i  Seg Social 

Q -Activitats sanitàries i de 
serveis socials

TOTAL

S -Altres serveis

Construcció

TOTAL

Taula 2. Evolució de l’ocupació per sectors i activitat econòmica.
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Les activitats econòmiques d’alt valor afegit i d’alt valor tecnològic són les que millor 
estan afrontant la conjuntura econòmica actual. Aquestes són les que incorporen un 
major nivell d’innovació, de coneixement i d’inversió en I+D . En aquest subapartat s’ha 
volgut comparar Barcelona ciutat amb la resta de la Regió Metropolitana de Barcelona 
(a partir d’ara RMB) i la mitja de Catalunya per analitzar millor cada una de les dinàmi-
ques territorials per separat i poder observar els diferents ritmes territorials.

Si ens fixem en les dades per la ciutat de Barcelona per l’any 2011 apreciem que el 47% 
de les persones afiliades desenvolupen activitats d’alt valor afegit, per contra, només 
el 9,22% en activitats d’alt contingut tecnològic. Cal destacar que pel que fa a les ac-
tivitats d’alt valor afegit, aquests nivells són significativament inferiors per la resta de la 

Regió metropolitana de Barcelona (RMB) i Catalunya, concretament 13 i 12 punts per-
centuals inferior respectivament. També, és important comentar la tendència creixent a 
la ciutat de Barcelona d’aquesta tipologia d’activitats. 

Aquestes dades ens mostren dos aspectes claus que marcaran la tendència de futur 
dels propers anys: el primer, el canvi de model productiu centrat en la innovació i la 
recerca aplicada basada en el coneixement, i en segon lloc, el lideratge de la ciutat de 
Barcelona i la seva àrea metropolitana com a motor de competitivitat i desenvolupament 
econòmic.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Font:Elaboració pròpia a partir de dades de l’INSS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Font:Elaboració pròpia a partir de dades de l’INSS

ANY
2008

2009

2010

2011

Resta de RMB 2011

CAT 2011

45,56

45,87

46,70

47,29

34,25

35,00

9,18

9,23

9,18

9,22

9,24

7,80

Alt valor afegit Alt contingut Tecnològic

Gràfic 1. Afiliats a les activitats del valor afegit. 1r trimestre 2011

Taula 3. Afiliació a activitats d’alt valor afegit
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III. El context educatiu
A Barcelona van iniciar el curs acadèmic 2010-2011 un total de 29.995 alumnes de For-
mació Professional inicial, dels quals, 11.894 es van matricular a cicles de Grau Mig i 
18.100 de Grau Superior. Respecte el curs anterior el nombre d’alumnes s’ha incremen-
tat en 3.345 persones, fet que es pot interpretar com una conseqüència de la situació 
de crisi i la falta d’ofertes en el mercat de treball d’una banda, i alhora, de la necessitat 
d’especialització, de l’altra.

En aquest curs acadèmic, 2011-2012, s’han introduït noves titulacions que donen res-
posta a la demanda del mercat de treball de sectors estratègics i emergents com són 
el sector turístic, el de les indústries alimentàries i l’energètic. A continuació es detallen 
les noves titulacions: 
         CFGM  en Instal·lacions Frigorífiques  i de Climatització
         CFGM en Instal·lacions de Producció de Calor 
         CFGS en Eficiència Energètica i Energia Solar i Tèrmica
         CFGS en Processos de Qualitat en la Indústria Alimentària
         CFGS en Guia, Informació i Assistència Turístiques
         CFGS en Direcció de Cuina
         CFGS en Direcció de Serveis en Restauració

a. Evolució de la matriculació.

b. Evolució de les proves d’accés a estudis d’FP

Des del curs 2004-2005 el nombre d’alumnes matriculats a la formació professional no 
ha deixat d’augmentar, concretament s’ha incrementat en un 35%. De forma desagre-
gada en els cicles formatius de grau mitjà s’incrementa un punt percentual més que els 
de grau superior d’ençà del curs 2007-2008. Per contra, s’observa que en els darrers 
set cursos les matrícules en estudis de batxillerat s’han anat reduint de forma progres-
siva i en termes del total de període han deixat de matricular-se uns 2.400 alumnes 
aproximadament. En quant als alumnes matriculats a la universitat, cal comentar que 
també s’han incrementat.

L’increment de la demanda també s’evidencia amb la taula 4 on es pot observar l’evolució 
del nombre de participants a les proves d’accés a ensenyaments professionals. Si ho 
comparem per cicles formatius observem que els estudis de grau superior han doblat 
el nombre d’alumnes que realitzen la prova i en el cas dels cicles de grau mig, aquest 
augment també està pròxim al 100%. Per tant, es confirma la pujada de la demanda 
dels estudis professionalitzadors com a resposta a la conjuntura econòmica actual i a la 
necessitat d’una major especialització per millorar les perspectives d’inserció tal i com 
evidencien les dades i com recomana l’OCDE en l’informe Equity and Quality in Educa-
tion. L’educació, i per tant, la formació, és la millor eina per equiparar les oportunitats de 
les persones  a l’hora d’accedir al mercat laboral. 
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Taula 4.
Evolució de la matrícula dels diferents estudis postobligatoris. 
Barcelona.

Taula 5.
Nombre de participants a les proves d’accés a ensenyaments professionals. 
Barcelona. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Anuari Estadístic Barcelona i del Con-

sorci d’Educació de Barcelona.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Consorci l’Educació de Barcelona

Nivell

CFGM

CFGS

Total FP

Batxillerat

Universitat

Cicles

CFGM

CFGS

Total

2004-05

8.586

13.520

22.106

24.248

188.170

2006-07

1.045

1.497

2.542

2006-07

9.064

13.700

22.764

22.900

187.689

2008-09

1.666

2.066

3.732

2008-09

9.988

14.876

24.864

22.412

187.179

2010-11

2.012

3.278

5.290

2010-11

11.894

18.100

29.994

21.876

 2005-06

8.860

13.502

22.362

23.599

190.141

2007-08

1.443

1.987

3.430

2007-08

9.320

14.357

23.677

22.552

185.055

2009-10

1.903

2.638

4.741

2009-10

10.780

16.039

26.819

22.161

188748 

Variació període

92,5

119,0

108,1

Ev. 2007-11

27,62

26,07

26,68

-3,00

2,00
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c. Evolució de les vies d’accés a la Universitat.

d. Tendències de futur detectades.

Per acabar, es presenten les dades sobre la procedència de les preinscripcions: l’accés 
a través del batxillerat i les PAU és la via principal d’entrada a la universitat. Cal des-
tacar el gairebé 15% de l’accés via FP, tot i que els nivells relatius es tornen a equipar 
als nivells de l’any 2009. Cal recordar que l’any 2010 s’observa un increment com a 
conseqüència del canvi normatiu en els criteris d’accés a la universitat dels alumnes 
que han cursat formació professional. Per acabar aquest subapartat també és relle-
vant esmentar el percentatge de persones que canvien de tipologia d’estudis, un 17%. 
Aquest indicador ens mostra la importància de l’orientació i de les expectatives que els 
estudis generen als estudiants. 

La tendència d’aquests darrers anys ens diu que la formació professional continuarà in-
crementant la seva demanda en front  del batxillerat com a conseqüència de la implan-
tació de la formació en  alternança i, per tant, d’una millor adequació formació-mercat 
de treball.  Així també ho anuncia  en les seves previsions per l’any 2011 el Consell 
de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC). Alhora, la incorporació dels pro-
grames com Acredita’t i Qualifica’t que permeten certificar les unitats de competència 
adquirides a través de l’experiència professional, ens fa pensar que el perfil de l’alumne 
en la formació professional es diversificarà. 

Taula 6.
Distribució (%) de la preinscripció universitària segons procedència

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Innovació 

d’Universitat i Empresa

2007

59,1

12,9

21,2

6,8

100,0

2009

59,8

14,5

19,0

6,7

100,0

2011

60,3

14,7

17,2

7,7

100,0

2008

59,3

13,8

19,9

6,9

100,0

2010

60,5

16,7

16,0

6,8

100,0

Via d’accés

PAU/Batxillerat

FP/CFGS

Canvi de carrera

Altres vies

Total
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IV. Inserció dels estudiants de formació professional
Cada cop més el mercat de treball està demandant mà d’obra especialitzada i qualifica-
da. La formació és un dels principals factors per aconseguir un procés d’inserció laboral 
d’èxit, així ho demostren les dades. Els alumnes que han cursat algun estudi de formació 
professional tenen menys risc de situació d’atur. Des de l’inici de l’actual crisi econòmica, 
cap a l’any 2007, fins l’any de referència de la present memòria, les persones que pre-
senten més nivell d’atur són les que només han cursat estudis bàsics i no han cursat cap 
especialització. Per contra, les persones que han cursat algun cicle formatiu, ja sigui de 
grau mig o superior, presenten un nivell d’atur significativament inferior, fins i tot respecte 
els titulats universitaris. Així doncs l’aposta per la formació professional de qualitat com a 
via de sortida de la situació actual i reactivació de l’activitat econòmica és clara.  

No obstant, si observem les dades únicament entre els estudiants que han cursat al-
gun cicle de formació professional veiem que s’ha incrementat respecte els dos anys 
anteriors el nombre de persones que està buscant feina i, per contra, s’han reduït els 
que estan treballant. Una altra dada rellevant és el 40% de les persones enquestades 
que continuen estudiant. Tot i que la formació professional està dissenyada per formar 
a futurs treballadors i inserir les persones en el mercat de treball, és important destacar 
també la formació professional com una alternativa per accedir a la universitat i conti-
nuar especialitzant-se.

Gràfic 2.
Increment relatiu de l’atur registrat pel període 2007-2011. Per nivell instructiu. Barcelona

Taula 7.
Dades d’inserció graduats recentment a Barcelona. 2009-2011

-------------------------------------------

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Ensenyament i Consell General de Cambres de Catalunya

Situació

Busca feina

Continua estudiant

Estudia i treballa

Treballa

2009

10,8

34,4

17,6

37,2

2011

      14,0  

40,7

16,5

28,9

2010

10,8

44

15,1

30,2

Ev. període

29,6

18,3

-6,3

-22,3

-------------------------------------------

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades 

de l’Anuari de la formació professional a Bar-

celona, 2011. 
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Si els nivells formatius són un factor clau per garantir l’ocupabilitat de les persones, el 
sector d’activitat de les famílies professionals és l’altre. En l’apartat de context econò-
mic descrit anteriorment s’ha observat la tendència des del punt de vista del mercat de 
treball pròpiament. A continuació es presenten les dades dels alumnes que han cursat 
un cicle formatiu segons la família professional i la seva situació en relació l’activitat. 
Aquesta altra cara de la moneda ens permet ser més acurats en el coneixement dels 
sectors que ofereixen més probabilitats d’inserció i, al mateix temps, en els nivells 
d’adequació entre la formació professional i el mercat de treball. 

Les dades confirmen la tendència anteriorment comentada: les persones que estudien 
Hoteleria i turisme tenen més probabilitats de trobar feina un cop es graduen, en segon 
lloc hi ha Arts gràfiques. Aquests no han de dependre tant de les ofertes existents sinó 
que la pròpia  activitat econòmica els permet establir-se per compte propi, i per tant 
incrementar les possibilitats d’ocupabilitat. En contraposició trobem els estudis rela-
cionats amb la família, com és d’esperar, vinculada a la construcció i, també la família 
d’Informàtica i comunicacions. Ara bé, aquest fet també s’explica perquè un de cada 
dos estudiants d’aquestes famílies continua la seva formació i no s’insereix directament 
al mercat de treball. Així doncs, podem pensar que el mercat de treball està demandant 
treballadors amb un major nivell competencial.

city
map
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Taula 8.
Rànquing de les famílies professionals segons els nivells d’inserció laboral (en %)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Font:Elaboració pròpia a partir de dades de l’Enquesta d’Inserció Laboral dels Ensenyaments 

Professionals 2011. Departament d’Ensenyament i Consell General de Cambres de Catalunya.

10- Hoteleria i turisme

04- Arts gràfiques

16- Sanitat

19- Instal·lació i manteniment

03- Agrària

18- Imatge personal

17- Serv. sociocul. i a la comunitat

01- Activitats físiques i esportives

14- Química

08 Electricitat i electrònica

20- Tèxtil confecció i pell

05- Transp. i mant. de vehicles

06- Comerç i màrqueting

09- Fusta, moble i suro

02- Adm. i gestió

14- Fabricació mecànica

11 Indústries alimentàries

12 Imatge i so

07 Edificació i obra civil

22- Informàtica i comunicacions

Total 

12,9

12,5

14,2

17,4

28,0

11,2

8,5

9,3

13,6

12,4

14,8

19,3

14,7

18,6

15,0

10,5

2,9

17,9

10,2

9,2

14

26,5

29,8

31,2

29,0

20,0

37,3

41,2

40,7

38,9

42,3

40,7

37,6

43,2

41,9

46,0

50,7

60

45,8

55,9

57,8

40,7

23,2

15,4

18,9

11,6

12,0

16,8

26,4

28,0

11,7

15,3

14,8

9,1

14,4

9,3

15,6

14,5

17,1

14,3

20,5

9,9

16,5

37,4

42,3

35,7

41,9

40,0

34,8

24,0

22,0

35,8

30,1

29,6

34,0

27,7

30,2

23,4

24,3

20

22

13,4

23,2

28,9

60,6

57,7

54,6

53,5

52,0

51,6

50,3

50,0

47,5

45,4

44,4

43,1

42,1

39,5

39,0

38,8

37,1

36,3

33,9

33,1

45,4

Estic 
buscant 

feina
FAMÍLIA PROFESSIONAL Continuo 

estudiant
Estudio i 
treballo

Estic
treballant

Total 
treballant

GRADUATS RECENTMENT. BARCELONA. 2011 
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4.1 
Organització

L’organització de la Fundació durant aquest 2011 ha estat a través d’una Presidència 
executiva, una gerència, una coordinació administrativa i tres àrees funcionals de tre-
ball: a) Observatori FP, b) FP i Empresa, c) Mobilitat i relacions internacionals.

La Fundació BCN Formació Professional és un instrument al servei des centres de for-
mació professional de la ciutat i de les entitats, empreses i representants dels sectors 
econòmics i socials de Barcelona i la seva Àrea Metropolitana; una eina per a desenvo-
lupar projectes compartits entre centres, empreses i la resta d’operadors de formació 
professional de la ciutat.

Figura 1.
Organigrama de la Fundació BCN Formació Professional 2011

Taula 9.
Principals funcions de les Àrees

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Font: Elaboració pròpia.
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4.2 
Patronat i entitats col·laboradores
I.Patronat

El Patronat de la Fundació BCN Formació Professional que fa possible la promoció i la 
millora de la qualitat de la formació i la inserció professional a Barcelona és el format 
per les persones següents:

Sr. Xavier Trias i Vidal de Llobatera
President Honorífic

Sr. Ramon Paredes Sánchez-Collado
President Executiu

Sr. Àngel Crespo Sànchez
Sr. Esther Sánchez Torres
Sr. Joan Martorell Castillo
Sr. Sixte Cambra Sánchez
Sr. Sònia Recasens Alsina
Sr. Josep Gonzàlez Sala
Sr. Josep Maria Àlvarez Suàrez
Sr. Josep Miquel Piqué Huerta
Sr. Luís Miguel Garcia Rodríguez
Sr. Manel Casals Saborit
Sr. Manel Royes
Sra. Mª Jesús Mier i Albert
Sr. Miquel Valls i Maseda
Sr. Gerard Ardanuy i Mata
Sr. Pere Fàbregas Vidal
Vocals

Sr. Raimon Bergós i Civit
Secretari

Sr. Joan Clos i Matheu
Sra. Marina Subirats i Martori
Sr. Pasqual Maragall i Mira
Sr. Xavier Carbonell i Roure
Sr. Josep Arcas i Romeu
Sra. Montserrat Ballarín i Espunya
Patrons honorífics
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II.Empreses i entitats col·laboradores
El conjunt d’empreses, entitats i institucions que col·laboren amb la Fundació BCN For-
mació Professional per a promoure els diferents projectes són les següents: 

Ajuntament de Barcelona
Autoritat Portuària de Barcelona
Baie – Associació Barcelona Aeronàutica i de l’Espai
Barcelona Activa, S.A.
Bayer Materialscience
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
Consorci de la Zona Franca
Consorci d’Educació de Barcelona
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
Diputació de Barcelona
Ediciones Primera Plana, S.A.
Estudi Regina Puig
Fira Internacional de Barcelona
Fundació “la Caixa”
Fundació Centre del Vidre de Barcelona
Fundació Gas Natural
Fundació Inform
Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques
Gremi de l’Electricitat i Fontaneria de Barcelona
Gremi d’Hotels de Barcelona
Gutmar S.A. Mecànica de Precisió
IL3-UB Fundació Privada Institut de Formació Contínua de Barcelona
IMEB – Institut Municipal d’Educació de Barcelona
VEAEMP@ - Identidades, Valores y Estrategias Alternativas para Empresario Marítimos 
y Pesqueros
Manpower
MAPFRE
MUSSAP, Mútua d’Assegurances i Reassegurances a P.F.
Nestlé España, S.A.
OAPEE – Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos
Pimec, Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya
SEAT
Sigma, Gestión Universitaria
SOC – Servei d’Ocupació de Catalunya
TMB – Transport Metropolitans de Barcelona
Universitat Autònoma de Catalunya
UGT – Unió General de Treballadors de Catalunya
Unió Sindical de CC.OO del Barcelonès
Venar i Fills, S.L.
22@Barcelona
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III.Instituts i centres d’FP
Els instituts i centres de formació professional que han participat en els projectes de la 
Fundació BCN Formació Professional durant aquest 2011 han estat els següents:
EA del Treball
EA Massana
INS Anna Gironella de Mundet
INS Ausiàs March
INS Bonanova
INS Consell de Cent
INS Mitjans Audiovisuals (EMAV)
INS Escola d’Hoteleria i turisme de Barcelona
INS Escola del Treball
INS Ferran Tallada
INS Jaume Balmes
INS Joan Brossa
INS Joan d’Àustria
INS Josep Serrat i Bonastre
INS La Guineueta
INS Lluïsa Cura
INS Mare de Déu de la Mercè
INS Miquel Tarradell
INS Narcís Monturiol
INS Poblenou
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INS Rubió i Tudurí
INS Salvador Seguí
INS Serrat i Bonastre
INS Vall d’Hebrón
Bemen 3
Centre d’Estudis Politècnics
Centre d’Estudis Sant Francesc
CETT-Escola d’Hoteleria i turisme
CEYR-Villarroel
Escola d’aprenents de SEAT
Escola Professional Salesiana
Escola Santíssima Trinitat
ETP El Clot
ETP Xavier
Fundació Prat
Joan Pelegrí
La Salle Barceloneta
Monlau
Roca
Sagrat Cor - Sarrià
Sant Ignasi – Sarrià
Sant Francesc
Stucom
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5.1 
Àrea 
Observatori FP

L’Observatori FP té com a finalitat proporcionar informació sistemàtica i permanent so-
bre la situació de la formació professional des de la perspectiva de les necessitats del 
teixit productiu i les empreses de la ciutat de Barcelona i la seva Àrea Metropolitana. 
L’Observatori FP pretén ser un instrument útil per la planificació educativa, l’activitat 
empresarial i les decisions formatives dels ciutadans de Barcelona. L’Observatori FP 
desenvolupa la seva activitat en base a cinc línies estratègiques d’actuació preferent: 

• La promoció de l’FP com a opció formativa de futur.
• La detecció de necessitats competencials de les empreses.
• L’anàlisi de la inserció laboral de les persones graduades en FP.
• La monitorització del sistema d’FP de Barcelona.
    • La investigació i recerca en el camp de l’FP des de diversos prismes i orientacions.

Entre les funcions de l’observatori destaquen les següents

             • Monitoritzar les diverses fonts de dades i registres públics que genera la Formació 
Professional en qualsevol de les seves modalitats.
   • Monitoritzar el mercat laboral des de diverses perspectives per tal de dimensionar la 
presència, evolució i paper dels graduats en FP així com les seves condicions compa-
ratives de treball.
   • Liderar la tasca d’investigació, recerca i innovació en matèria d’FP que es desenvolu-
pa des de la Fundació BCN Formació Professional.
   • Produir i fer difusió d’informació, indicadors i publicacions pròpies per tal de contri-
buir a la planificació de polítiques públics, de centres de formació i l’oferta formativa 
vinculada a l’FP.
   • Organització de jornades, seminaris i conferències d’interès i rellevants per a tota la 
comunitat i actors vinculats amb l’FP.
   • Potenciació del coneixement de bones pràctiques internacionals en matèria d’FP a 
través de la difusió i posar a l’abast de tothom publicacions internacionals rellevants 
sobre innovació en matèria d’FP. 
   • Atendre les consultes de qualsevol procedència envers la informació vinculada al 
sistema d’FP.

En aquest sentit, l’any 2011 s’han desenvolupat les següents línies i projectes de treball:
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Com en anteriors edicions, la Fundació va editar la guia Formació Professional a Bar-
celona 2011/12. Guia de la Formació Professional a Barcelona. Adapta’t al nou món 
professional. Futur i Present. Aquesta guia formà part de la Campanya FP 2011 amb 
l’objectiu de promoure l’FP de la ciutat, en especial aquelles famílies que han evolucio-
nat i que emergeixen amb noves demandes de qualificació com la Mecànica, la Quími-
ca, l’Electricitat i la Informàtica. 

La presentació de la Campanya FP 2011 es va realitzar en el mateix estand de campan-
ya al Saló de l’Ensenyament i va ser presidida per la regidora d’Educació, Montserrat 
Ballarín, acompanyada pel president de la Fundació BCN Formació Professional, Josep 
Arcas. També va comptar amb la participació de diferents representants de centres 
educatius de la ciutat i d’empresaris i estudiants que han format part de la campanya.

La Guia recull una relació dels diferents cicles formatius que s’imparteixen a la ciutat de 
Barcelona detallant els centres educatius que els imparteixen. Hi ha més de 200 títols 
a l’abast; les vies d’accés i, també, la possibilitat de formar-se al llarg de la vida amb 
l’FP. Com a novetat, la Guia incorpora aquest any un article sobre com triar bé amb 10 
consells bàsics per escollir els estudis elaborat per Porta 22.

Acte de presentació de la guia de l’FP. 

Campanya 
FP 2011
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Campanya i Guia de l’FP 
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En la seva tasca fundacional de proporcionar informació rellevant sobre la formació 
professional a la ciutat de Barcelona, l’Observatori FP de la Fundació BCN Formació 
Professional ha actualitzat i consolidat el sistema d’indicadors de la formació professio-
nal de Barcelona que va crear el 2011 per tal de respondre a dues línies estratègiques 
d’actuació preferent. En primer lloc, el monitoratge del sistema de formació professio-
nal a la ciutat de Barcelona mitjançant l’establiment d’un recull sistemàtic i permanent 
d’indicadors de formació professional; posteriorment, l’anàlisi dels diferents subsiste-
mes de formació professional per a l’avaluació de l’evolució i l’estat actual de la forma-
ció professional a Barcelona, així com l’anàlisi del seu encaix en el mercat de treball.
 
Totes aquestes dades són consultables a l’espai web de l’Observatori FP, un espai 
que presenta dades de formació professional i de mercat de treball, així com indica-
dors internacionals d’ocupació i qualificació. Aquesta eina constitueix el primer lloc de 
referència que aglutina i sistematitza dades tant de formació professional inicial com 
per a l’ocupació de Barcelona, així com dades de mercat de treball, amb la finalitat de 
posar a disposició de la comunitat, informació rellevant que permeti la reflexió i l’anàlisi 
sobre el mateix sistema. 

A partir d’aquestes dades es construeix l’Anuari de l’FP amb caràcter anual. En la seva 
segona edició, aquest anuari aporta novament criteris específics que permeten orientar 
la planificació i la gestió de les actuacions públiques a partir d’evidència empírica de 
forma més accessible. L’experiència ens ha permès millorar la gestió de la informació 
amb l’objectiu de donar respostes a les qüestions bàsiques i claus sobre la formació 
professional. 

Aquesta iniciativa és pionera en l’estat espanyol, doncs l’anuari és el primer recull in-
tegral d’FP abordant dades a diversos nivells territorials (OCDE, Espanya, Catalunya, 
AMB, Província de Barcelona i Barcelona ciutat), que contempla totes les modalitats 
d’FP (Inicial, per l’Ocupació i a Distància) i abordant àmpliament la vinculació entre FP, 
teixit productiu i mercat laboral. L’anuari també posa de manifest quines són les fites a 
nivell europeu de cara al 2020 i on se situa el context barcelonès, metropolità i català, 
tot assenyalant i dimensionant el dèficit sistèmic dels titulats en FP.

Anuari de la Formació 
Professional a Barcelona, 2011: 
Mercat de Treball i FP a Barcelona
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Algunes conclusions a les que s’arriben un cop analitzades les dades és en primer lloc 
que a la ciutat de Barcelona hi ha una oferta formativa àmplia i diversificada. En segon 
lloc, l’increment de la demanda dels estudiants d’FP des del curs 2004-2005: cada curs 
es produeix un increment mitjà de 1.300 alumnes nous.

Pel que fa als resultats de la formació professional en termes globals presenten uns 
nivells d’inserció rellevants, un terç dels graduats ja estan treballant al cap de 6 o 9 
mesos d’haver-se graduat. Finalment, cal esmentar que el 53% dels alumnes que finalit-
zen FP continuen dins del sistema educatiu, ja sigui per cursar estudis de cicle de grau 
superior o per cursar estudis de graus universitaris.

La presentació s’ha fet a CaixaForum es va presentar el II Anuari FP. L’acte va ser 
presidit per l’alcalde de Barcelona, Sr. Xavier Trias, a qui va acompanyar el Regidor 
d’Educació i Universitats de l’Ajuntament de Barcelona i el Vicepresident del Consorci 
d’Educació de Barcelona, Sr. Gerard Ardanuy i el gerent de la Fundació BCN Formació 
Professional, Sr. Ricard Coma.

Val a dir que aquest anuari tindrà una continuïtat estable, ampliant continguts i plante-
jant temes de discussió d’actualitat i que afecten directament a l’FP.

Per últim, també cal destacar la consolidació de l’espai  web de l’Observatori FP. A 
través d’aquest espai es posa a l’abast per a tota la comunitat vinculada a l’FP i, en ge-
neral, a tothom que estigui interessat, tots els indicadors, informes i projectes generats 
per l’observatori.
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Els continguts disponibles aborden el sistema d’FP des d’una perspectiva integral tot 
relacionant el sistema d’FP amb el mercat laboral de la ciutat i de l’AMB. També es 
posa a l’abast  una sèrie d’indicadors en clau Internacional, font de recursos documen-
tals i dades, així com un glossari de l’FP i un serveis de consultes.

Tots els continguts de l’observatori estan disponibles a la web de la Fundació BCN 
Formació Professional www.fundaciobcnfp.cat 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Web de Fundació BCN Formació Professional

MEMORIA2011_fp seguretat.indd   32 09/11/12   08:06



33/

Aquest any s’ha posat en marxa el Sistema d’indicadors de suport a la planificació en 
format digital. El SISP és un breu document de caràcter semestral que té per objec-
tiu mostrar la tendència del mercat de treball de la ciutat de Barcelona i la seva àrea 
d’influència en relació a les diferents famílies professionals. Al mateix temps, pretén 
oferir informació ràpida i de fàcil lectura als principals òrgans de planificació per tal de 
facilitar l’orientació i la presa de decisions.

El SISP consta de 4 o 5 indicadors bàsics per cada un dels apartats. Aquest s’estructura 
en tres blocs:

1-       Identificació de les preferències del potencial alumnat d’FP i de la demanda 
    d’estudis d’FP.
2- Identificació de les característiques de la matrícula actual d’FP 
3- Rendiments al mercat laboral de les diferents famílies professionals

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Web de Fundació BCN Formació Professional

Informe SISP

SISP – 
Sistema d’indicadors de 
suport a la planificació
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La Fundació BCN Formació Professional conjuntament amb la Universitat Autònoma de 
Barcelona han portat a terme l’elaboració de l’estudi sobre l’eficàcia de la Formació en 
Centres de Treball (FCT). 

L’estudi parteix de la necessitat d’avaluar l’eficàcia de la FCT que es desenvolupa als 
estudis de formació professional i que és clau per formar treballadors qualificats. La 
UAB ha portat a terme el treball de camp i els resultats que hem treballat conjuntament 
per arribar a les conclusions finals.

Els objectius d’aquesta investigació han estat:
   • En primer lloc, identificar els elements que determinen l’eficàcia de la FCT a la conur-
bació de Barcelona des del punt de vista dels diferents agents implicats.
   • En segon lloc, crear un instrument per a diagnosticar l’eficàcia de la FCT a partir dels 
factors que la faciliten o dificulten.
       • I en tercer lloc, aplicar aquest instrument per tal d’avaluar l’eficàcia de la FCT a la co-
nurbació de Barcelona i elaborar propostes de millora per assolir una FCT més eficaç.

L’informe resultant de l’estudi, està dividit en quatre grans apartats. Un primer apartat 
té per objectiu fer una contextualització teòrica, tant sobre el model de FP i FCT que hi 
ha en aquests moments a Catalunya i més concretament a la conurbació de Barcelona, 
com sobre l’avaluació de la formació en general. En un segon apartat es presenten els 
objectius de l’estudi i la metodologia que s’ha dut a terme, seguit d’un tercer apartat on 
es detallen els resultats obtinguts amb les entrevistes i el qüestionari FCT de l’eficàcia. 
Finalment, es presenta un apartat de conclusions i propostes per millorar la FCT a la 
conurbació de Barcelona.

L’eficàcia de la formació en centres de treball dels estudiants de formació professional 
és un element cabdal per a determinar la qualitat de la formació, i els resultats de les 
inversions públiques i privades en aquest nivell educatiu. L’estudi ha permès identificar 
empíricament els factors que influeixen en l’eficàcia de la FCT fent una contribució im-
portant al coneixement científic ja que, per primera vegada, es detecten els factors pels 
que cal vetllar per tal que la FCT sigui eficaç.

Estudi 
FCT On Plus
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L’aliança sectorial, la consolidació de xarxes estratègiques i la proximitat territorial són 
tres elements bàsics per a la millorar de la competitivitat econòmica de les ciutats del 
segle XXI. És en aquest sentit que s’ha endegat el projecte de Suport a la Clusteritza-
ció amb l’objectiu d’oferir assessorament i suport tècnic a aquells centres d’FP que 
estiguin interessats en iniciar processos d’agregacions estratègiques i territorials amb 
l’entorn universitari, parcs científics, centres tecnològics, etc. És per aquest motiu que 
s’ha començat a elaborar convenis de col·laboració amb agents estratègics i sectorials 
que ajudin a aportar aquest valor afegit a l’FP i, per tant, contribuir al desenvolupament 
econòmic de la ciutat de Barcelona i la seva àrea d’influència. 

Col·laboració amb Campus d’excel·lència : UPC - FP
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La Fundació BCN Formació Professional i l’UPC a través del projecte “Campus 
d’Excel·lència Internacional”, amb reconeixement internacional, han establert un 
marc de col·laboració amb la voluntat de crear sinèrgies fruit de la creixent presència 
d’alumnes procedents de l’FP que es matriculen a l’UPC i la importància de la formació 
per al futur dels joves. S’han realitzat un seguit d’accions destinades a l’orientació i la 
informació. Aquestes accions s’han vinculat amb alguns centres d’FP (ETP El Clot, INS 
Escola del Treball i INS Escola Industrial de Sabadell) amb el Campus d’Energia de la 
UPC per facilitar la mobilitat acadèmica i contribuir d’aquesta manera amb els objectius 
de país de prestigiar les diferents opcions formatives de la joventut.

Les actuacions es divideixen en tres blocs:
 a) Tallers formatius als centres de Formació Professional
 b) Visites al Campus de la Energia de la UPC
 c) Activitats on-line

Suport a la
clusterització
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a. Tallers formatius als centres de Formació Professional

b. Visites al Campus de l’Energia de la UPC 

c. Activitats on-line

Els Taller formatius són activitats a realitzar als mateixos centres de Formació Professio-
nal i consistiran en sessions molt pràctiques a on els alumnes desenvoluparan habilitats 
i competències en el àmbit de la innovació i l’emprenedoria. Per exemple
• Tècniques de Creativitat
• De la Idea a l’Oportunitat de Negoci
• Fes el teu Pla d’Empresa
• Elevator Pitch: Com comunicar el teu Pla d’Empresa

Són visites als Centres de Recerca del Campus de l’Energia a on els alumnes poden 
veure a on es fa la recerca capdavantera al nostre país en el seu camp d’estudi. Les 
visites a les instal•lacions es faran amb la presencia d’un investigador que oferirà una 
conferència sobre la Recerca, alguns exemples.
• l’ Institut de Tècniques Energètiques (INTE)
• Centre de Sistemes Elèctrics d’Energia Renovable (SEER)

Diferents activitats i accés a recursos on-line, destacant una competició en el simulador 
de creació d’empreses InnovaGame, aquesta plataforma és un joc multi jugador a on el 
participant viu la experiència de crear la seva pròpia empresa i competir en el mercat 
amb la resta de jugadors.
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Si l’any 2010 va servir per establir les bases del projecte de cicle de conferències Tri-
buna amb la construcció del coneixement entorn a l’FP a partir de la reflexió, el debat 
i l’anàlisi, aquest 2011 ha estat l’any de l’organització i la difusió d’aquest coneixement 
amb caràcter normatiu-propositiu. El resultat d’aquests cicles ha estat l’elaboració d’un 
document síntesi Tribuna FP: Document de síntesi, objectius i propostes. Aquest  és un 
document síntesi de totes les aportacions generades pels diferents agents implicats en 
el desenvolupament i la millora de la Formació professional.

El punt en comú radica en la importància del paper de l’FP en la nova economia i en 
les transformacions del sistema productiu. D’aquí el títol de la jornada de presentació 
de la tribuna: l’FP com a eix de la nova economia. L’objectiu central ha estat l’anàlisi de 
l’estat de la formació professional i la seva difusió per tal de poder donar resposta, de 
forma eficient, a la demanda de coneixement del teixit productiu.

Tribuna FP: Document de síntesi, objectius i propostes és el resultat dels cicle de semi-
naris destinats a la reflexió, al debat i a l’anàlisi en profunditat entorn a algunes qües-
tions clau de la Formació Professional, amb la participació directa dels equips directius 
dels centres educatius, acadèmics i experts. L’eix central és la de convertir l’FP en 
l’eix de la nova economia, clau de volta del desenvolupament econòmic i professional 
del futur. D’aquest eix s’hi agrupen 4 eixos fonamentals: l’empresa, la clusterització, el 
lideratge de centre i la integració, dels quals s’han concretat 9 objectius i 29 mesures 
proposades. 
Aquestes propostes d’actuació es van presentar a la jornada “FP, l’eix de la nova eco-
nomia”, i on es va debatre per fer factible els objectius:  

A la jornada hi van participar: 
• Ramon Paredes, President de la Fundació BCN Formació Professional
    • Lluís Font, Secretari General de Polítiques Educatives del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya
• Gerard Ardanuy, Regidor d’Educació i Universitat de l’Ajuntament de Barcelona
• Miquel Àngel Alegre, Investigador de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques
• Pepe Menéndez, Director adjunt de la Fundació Jesuïtes Educació
•  Melcior Arcarons, Director General de Formació Professional Inicial i d’Ensenyaments
de Règim Especial del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Tribuna
FP
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• Olga Campmany, Directora del Consorci de Formació Contínua de Catalunya
• Antoni Cañete, Secretari General de la PIMEC
•  Josep Miquel Piqué, President de la Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Cata-

lunya (XPCAT)
•  Maria Segarra, Directora de Competitivitat i Formació de la Cambra de Comerç de Barcelona
• Teresa Casanovas, Presidenta del Consell Català de la Formació Professional
• Maria Jesús Mier, Secretària General del Departament d’Ensenyament
•  Sònia Recasens, Segona Tinent d’Alcalde i Regidora d’Economia, empresa i ocupació 
de l’Ajuntament de Barcelona.

Relatoria elaborada per Josep Ventura López. Els resultats de la jornada s’han editat 
tant en format paper com en digital i estan disponibles a la pàgina web de la fundació.
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FP
en Perspectiva

Amb l’objectiu de facilitar l’accés a la informació per la presa de decisions, s’ha traduït 
al castellà l’estudi Reviews of Vocational Education and Training. Learning for Jobs ela-
borat per l’OCDE i que ha esdevingut  un referent a nivell europeu.

Per als països de la OCDE, un nivell alt de competències laborals pràctiques constitueix 
un mitjà clau per a fomentar el creixement econòmic. El llibre “Preparándose para Tra-
bajar” és un estudi dissenyat per a aportar evidències empíriques i exemples interna-
cionals de processos de dotació dels sistemes d’FP d’una major capacitat de resposta 
davant les necessitats del mercat laboral.

En aquest sentit s’ha elaborat dos articles, el primer centrat en l’Abandonament Escolar 
Prematur,  El fracàs a l’FP, dimensió, elements i propostes d’actuació que s’ha estat 
publicat a Educaweb, i el segon, centrat en la detecció de bones pràctiques: 

Bones pràctiques internacionals en innovació publicat a la revista “Cuadernos de Pe-
dagogía” (número 410, març 2011).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foto: Fundació BCN Formació Professional
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5.2 
Àrea 
FP i Empresa

L’àrea FP i Empresa té per finalitat impulsar totes les oportunitats que sorgeixin per 
a posar en relació l’FP de Barcelona amb el teixit productiu de la ciutat i la seva àrea 
metropolitana. Aquesta col·laboració amb les empreses es concreta en projectes que 
promocionen la formació professional a través dels centres d’FP i els seus estudiants i 
que contribueixen a la millora del procés de transició al món del treball. Entre les seves 
funcions es troben:

• Impuls de projectes per a la millora de la relació de l’FP amb l’empresa
• Foment d’iniciatives per a consolidar una cultura emprenedora
• Promoció dels valors i actituds professionals entre els estudiants
• Oferir una orientació professional i inserció laboral als joves

La concreció d’aquestes funcions ve donada per les actuacions següents: 

• Fomentar els valors del treball com a competència clau de la professió.
• Incrementar les oportunitats d’inserció laboral dels joves graduats d’FP.
• Augmentar el compromís de les empreses amb l’FP de la ciutat.
• Donar suport a les empreses en el procés d’acreditació dels seus treballadors.
• Augmentar la qualitat de les estades en pràctiques dels estudiants a l’empresa.
• Afavorir el reconeixement dels bons estudiants de formació professional.
• Promoure la cultura emprenedora entre els estudiants d’FP.
• Facilitar la difusió i el coneixement de l’oferta formativa d’FP de la ciutat.
 • Acompanyar en el procés d’orientació dels joves i les seves famílies vers les opcions 
que ofereix els estudis de Formació Professional a Barcelona.

Durant aquest any 2011 s’han desenvolupat els projectes següents:
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Enguany la Fundació ha impulsat per primera vegada el projecte “Aula Empresa”, el 
qual neix com a resposta metodològica de suport al mòdul formatiu  del CFGM de Tèc-
nic en gestió administrativa, “L’empresa a l’aula”.

La finalitat d’aquest projecte és la integració del programa SEFED (Simulació d’Empreses 
amb Finalitats Educatives) en aquest mòdul formatiu. L’aplicació de la metodologia SE-
FED s’adapta totalment al plantejament i als objectius del mòdul formatiu Empresa a 
l’aula, el qual s’imparteix en una aula-taller distribuïda i amb l’estructura d’una oficina 
administrativa en la que l’alumnat actua com l’empleat d’una empresa fictícia i desen-
volupa les tasques corresponents al perfil d’auxiliar d’administració.

El programa SEFED es caracteritza per la reproducció de situacions reals de treball uti-
litzant la simulació d’empreses com a metodologia d’aprenentatge. L’alumnat s’integra 
en un context on es viu l’ambient laboral i es donen les condicions d’una relació de 
treball, que faciliten l’aprenentatge. 

Els continguts i objectius concrets del mòdul establerts en el disseny curricular i el 
plantejament general basat en l’aplicabilitat dels coneixements adquirits, fan que la 
metodologia SEFED representi una opció eficaç des d’un punt de vista metodològic per 
a donar resposta als requeriments curriculars d’aquest mòdul formatiu.

La convocatòria ha estat presentada al mes d’abril i els centres seleccionats per a 
participar en el programa durant el curs 2011-2012 han rebut un ajut econòmic per 
fer front a part de les despeses que genera el projecte, com són els serveis que la 
Fundació Inform, gestora del programa, els subministra per tal que la simulació pugui 
desenvolupar-se en plenes condicions.

Aula
Empresa
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Els centres que es van presentar a la convocatòria i que van obtenir la puntuació míni-
ma per poder participar-hi van ser 7:

• Institut Vall d’Hebron
• Institut Poblenou
• Stucom
• Bemen-3
• Escola Tècnico-Professional Xavier
• Salesians de Sarrià
• Escola Santíssima Trinitat
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Segona edició
dels premis
FP Emprèn

Enguany, ha tingut lloc la segona edició dels Premis FPemprèn adreçat  a estudiants 
de cicles formatius de grau superior de la ciutat de Barcelona. La finalitat d’aquests 
premis és potenciar el reconeixement i el prestigi social de la formació professional, 
així com recuperar els valors del treball entre els estudiants de formació professional, 
molt especialment aquells relacionats amb la iniciativa i l’esperit emprenedor. Aquest 
reconeixement es concreta en un premi lliurat en el marc del Saló Emprenedor, BizBar-
celona que se celebra a la ciutat de Barcelona cada any.

El Pla d’estudis de grau superior inclou la superació d’un mòdul formatiu que compren 
l’elaboració d’un projecte empresarial. Aquest projecte empresarial es realitza durant 
el 2n curs del títol i és un exercici pràctic d’emprenedoria per als alumnes que fomenta 
l’esperit empresarial i aboca, en alguns casos, en bones idees de negoci. 

Aquest projecte empresarial és de vital importància per a l’adquisició de les competèn-
cies professionals de tot estudiant, i en conseqüència per a la corresponent qualificació 
professional dels titulats. Aquests projectes empresarials mostren els aprenentatges 
assolits des d’una perspectiva global i evidencien en un context  pràctic la capacitat 
dels nostres joves per a la creació d’una idea, d’un negoci o d’una empresa.

Els Premis FPemprèn tenen la voluntat de donar visibilitat als projectes realitzats, i po-
tenciar el reconeixement social de la formació professional, per tal de motivar als cen-
tres d’FP i al seu alumnat a treballar el projecte empresarial amb major profunditat i 
pensant en clau de viabilitat. 

En aquesta segona edició s’han establert dues categories de premis. Per un costat, es 
consolida el Premi Emprenedor que s’atorga al projecte empresarial més viable i com 
a novetat apareix un premi especial, el Premi a la Creativitat que reconeix el projecte 
empresarial més creatiu.

Els Premis FPemprèn contemplen una formació en emprenedoria, a càrrec de Barce-
lona Activa, per a tots els participants i que els podrà ajudar a donar forma i contingut 
a les idees de negoci més viables. El valor d’aquesta iniciativa consisteix en donar un 
major recolzament a l’exhaustiu treball realitzat pels alumnes i a l’haver estat avaluat per 
diferents agents, permet garantir un millor resultat final.
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Des dels centres educatius i amb el paper fonamental del tutor o tutora del grup, es va-
lora quins dels projectes realitzats en el marc del currículum compleixin les condicions 
de qualitat detallades en les bases a fi de presentar-los al concurs final. En aquest, una 
comissió avaluadora formada per diferents professionals escull les propostes que millor 
representen l’esperit innovador i emprenedor.

La comissió de valoració  ha estat formada per cinc tècnics amb coneixement i expe-
riència en l’àmbit de la creació d’empreses. Els membres han estat: 

• Sra. Mª José Blanco, Barcelona Activa.
• Sr. Martí Foz, Barcelona Activa.
• Sr. Eduard Royo, PIMEC Joves empresaris.
• Sr. Joan Hidalgo, Consorci d’Educació de Barcelona.
• Sra. Mercedes Gálvez, Fundació BCN Formació Professional.

CENTRE PROJECTES

Form@s
Dubbe

Wi-fi per a tots
WAIE

InstitutosFP
Natura Vertical

DryGarden
Can Iago

Juguem sense joguines
Trialmusic

Predigital Sound
Bourgmeat

Musical West
Los Sentidos

Crema Tèrmica Thermalcin
Ricola Sweet Spirit

AKTIUM
HEBE. Com a casa

MOST
FICAM. Conta-joc interactiu

Transfleet
Postamatic per Android

LGestoria
Born Organic Burger, S.L.

Escola de Tecnificació ALODA
25 projectes

Institut Joan Brossa

Centre d’Estudis Sant Francesc

Institut Rubió i Tudurí

Institut Ferran Tallada

Institut EMAV

Sant Ignasi – Sarrià

Fundació Prat

Stucom

CETT

Institut Jaume Balmes

ETP Xavier

11 centres

2
3
1
1
1
3
3
3
3
5
3
4
4
2
2
4
5
4
4
3
3
3
4
2
3

75 alumnes

ALUMNES

Taula 10.
Relació de centres, projectes i alumnes FPemprèn 2011

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Font: Elaboració pròpia.
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La comissió d’avaluació, després de valorar els plans d’empresa dels 25 projectes pre-
sentats, va decidir, a la reunió realitzada el dia 10 de juny, que els projectes guanyadors 
i finalistes de la segona edició dels premis eren: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Premi Emprenedor:
Natura Vertical: projecte que es basa en crear un parc d’aventures en el que s’instal·len 
estructures diverses per on circuli l’usuari, obtenint sobretot emocions i sensacions a di-
ferents alçades i amb diferent grau de dificultat. Els autors eren alumnes de segon curs 
del cicle de grau superior de Gestió i Organització de Recursos Naturals i Paisatgístics 
de l’Institut Rubió i Tudurí.

Trialmusic: idea d’empresa dedicada a la gestió, creació i promoció d’un lloc web de 
sales d’assaig virtuals en les que els usuaris poden participar de forma activa en el 
procés creatiu musical únic. Un lloc web exclusiu, apassionant i innovador, tant pel seu 
contingut com per la seva forma. Les autores van ser alumnes de segon curs del cicle 
de Producció d’Audiovisuals, Ràdio i Espectacles de l’Institut de Mitjans Audiovisuals 
EMAV.

Can Iago: iniciativa de negoci basada en restaurant on el client pot collir de l’horta els 
productes que consumirà, tot gaudint d’una jornada gastronòmica acompanyada d’un 
entorn lúdic i educatiu, afavorint el concepte de menjar sense presses. Els autors van 
ser alumnes del segon curs del cicle Gestió i Organització de Recursos Naturals i Pai-
satgístics de l’Institut Rubió i Tudurí.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Premi creativitat:
Dubbe: idea de negoci basada en la realització de teràpies i entrenaments visuals, 
millorant així les destreses esportives. Aquest servei ja es realitza en centres d’alt ren-
diment i Dubbe vol posar-lo a l’abast de qualsevol centre esportiu i dirigir-lo als seus 
equips base. La idea prové de les alumnes de segon curs del cicle superior d’òptica 
d’ullera de l’Institut Joan Brossa.

A l’acte van assistir gairebé tots els participants, els quals anaven acompanyats dels 
tutors i d’una àmplia representació dels centres. També es va comptar amb una bona 
assistència pel que fa a la participació  del món empresarial i de l’Administració Local.

La taula de lliurament de premis va estar presidida per la Regidora d’Educació en fun-
cions i Vicepresidenta del Consorci d’Educació de Barcelona en funcions la Il·lma. Sra. 
Montserrat Ballarín i el Gerent de la Fundació BCN Formació Professional, el Sr. Ricard 
Coma. També es va  poder comptar amb la presència del Sr. Román Baqués, estudiant 
de formació professional de l’Institut Lluïsa Cura de Barcelona (Comerç i màrqueting, 
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2007-2009), que ha creat el seu propi projecte d’empresa i que va aportar el testimoni 
de la seva experiència.

A continuació, es va fer el lliurament de diplomes de participació als 75 estudiants així 
com un xec formació de Barcelona Activa per a participar en el curs “Idees amb futur”.

Als guanyadors del primer Premi emprenedor i el primer Premi a la creativitat se’ls va 
lliurar un guardó de vidre (elaborat per la Fundació del Vidre) per l’equip i un pel seu 
centre, un val-regal de l’Fnac per a cada membre de l’equip i un notebook per a cada 
Institut, patrocinat per l’empresa SIGMA Gestión Universitaria. Els altres dos finalistes 
del premi al Millor Projecte Emprenedor, se’ls va lliurar també un val-regal de l’Fnac a 
cadascú dels integrants dels grups. 

També es va editar un llibret de tots els projectes que es van presentar als Premis FPem-
prèn. La publicació recull la idea clau del projecte, l’origen de negoci i la descripció 
del producte o servei dels 25 projectes presentats, així com els estudiants de Formació 
Professional que l’han realitzat, el centre d’FP al que pertanyen, el cicle formatiu que 
estudiaven i el nom del professor que ha tutoritzat el projecte empresarial.
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Segona edició
del concurs
MECASEAT

MECANITZACIÓ INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT
Escola del Treball    2
Escola d’aprenents SEAT    3
Escola Tècnica Professional del Clot  3
Escola Professional Salesiana Sarrià  3
IES Mare de Déu de la Mercè   2

Monlau      3
Escola d’aprenents SEAT   3

IES Anna Gironella de Mundet   2

La segona edició del concurs MECASEAT organitzada per la Fundació BCN Formació 
Professional i SEAT reconeix als estudiants de grau mitjà més capacitats per a l’exercici 
de la seva futura professió, en les especialitats de mecanització i instal·lacions i mante-
niment electromecànic de maquinària i conducció de línies, matriculats en els centres 
de formació professional de la ciutat de Barcelona.
Durant una setmana els estudiants seleccionats pels seus centres, en un màxim de 3 
per centre i especialitat, realitzen una prova pràctica a les instal.lacions de SEAT a la  
Zona Franca de Barcelona. La comissió tècnica del concurs va determinar el contingut 
de les activitats de la prova així com els criteris d’avaluació i va fer el seguiment de totes 
aquestes. La comissió d’aquesta segona edició ha estat formada per:

• 1 representant de la Fundació BCN Formació Professional
• 4 professors de l’Escola d’Aprenents de SEAT (1 per a cada departament) 
•   6 professors d’FP de les especialitats que entren a concurs de la resta de centre 

participants.

Enguany, per la modalitat de mecanització, els alumnes van generar una peça amb un 
seguit de moviments. La prova per la modalitat d’instal·lació i manteniment electrome-
cànic de maquinària i conducció de línies constava de tres parts. Una primera, centrada 
en fer el cablejat elèctric mecanitzant un panell i fer-ne el muntatge. La segona part, 
centrada en fer el muntatge mitjançant determinats esquemes elèctrics i de connexió 
per comunicar tots els elements entre si. I la darrera, programar l’automatisme amb plc’s. 
En aquesta edició i per la modalitat de mecanització van participar 13 estudiants i en 
la modalitat d’instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària i conducció de 
línies s’hi van presentar un total de 8 alumnes.

Taula 11.
Relació de centres i alumnes per modalitat.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Font: Elaboració pròpia.
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L’acte de lliurament de premis va ser el 7 de maig de 2011 i va tenir lloc a la sala d’actes 
de l’Escola d’aprenents SEAT situada al passeig de la Zona Franca a Barcelona, coin-
cidint amb la jornada de portes obertes de l’escola. 
A l’acte hi van assistir la Il·lustríssima Sra. Montserrat Ballarín, Regidora d’Educació de 
l’Ajuntament de Barcelona, el Sr. Manuel Moreno, gerent de formació i desenvolupament 
de SEAT, la Sra. Carme Massa, cap de la Direcció de centres del Consorci d’Educació de 
Barcelona, el Sr. Ricard Coma, gerent de la Fundació BCN Formació Professional, direc-
tors i tutors dels centres participants al concurs i famílies i alumnes. Abans d’iniciar l’acte 
es van visitar les instal·lacions de l’escola passant desprès a fer el lliurament de premis. 
A tots els estudiants participants se’ls va lliurar un certificat acreditatiu de  la seva par-
ticipació i un obsequi gentilesa de l’Escola d’Aprenents SEAT. Els tres primers classifi-
cats de l’edició d’enguany han estat:

Els dos primers classificats que no són ja estudiants de l’Escola d’Aprenents de SEAT 
van rebre com a premi una beca de formació especialitzada en mecànica  que es po-
drà cursar a la mateixa escola. 

MODALITAT DE MECANITZACIÓ

MODALITAT D’INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT

CLASSIFICATS

CLASSIFICATS

ALUMNE

ALUMNE

CENTRE

CENTRE

1er classificat

2on classificat

3er classificat

1er classificat

2on classificat

3er classificat

Alex Castro Padilla

David Otero Igual

Xavier Roca Gea

Eric Lleixà Puigbert

Alejandro Sanchez Bellido

Alejandro Torres Aparicio

Escola d’aprenents SEAT

Escola del Treball

Escola del Treball

Escola d’aprenents SEAT

Escola d’aprenents SEAT

Anna Gironella de Mundet 

Taula 12 i 13.
Classificats per modalitats concurs MECASEAT 2011

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Font: Elaboració pròpia.
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La Fundació ha impulsat enguany el Pla de Mesures amb l’objectiu de donar suport, a 
través de la concessió d’ajuts econòmics, a mesures d’innovació en la formació pràcti-
ca dels estudiants dels centres que imparteixen estudis d’FP de la ciutat de Barcelona.
La formació pràctica a la que es refereix aquest pla té dos marcs concrets de realització: 

•   La formació pràctica desenvolupada en els espais del propi centre.
•    La formació pràctica que es realitza a l’empresa on l’alumnat fa la seva estada de
pràctiques, és a dir, en el marc de l’FCT (Formació en Centres de Treball).

Els projectes que es presenten en aquest Pla de Mesures, han d’evidenciar innovació 
pel que fa a la metodologia proposada, aportar valor afegit a les pràctiques i una millora 
constatable i de qualitat relacionada amb els aprenentatges adquirits en l’especialitat 
concreta, facilitant d’aquesta manera l’adquisició de competències professionals, es-
pecífiques i transversals i incrementant l’ocupabilitat dels i les estudiants d’FP.

Els projectes, a més a més, han de poder generar també sinèrgia amb el món de 
l’empresa, apropant-hi la realitat educativa i facilitant l’adaptació dels aprenentatges 
a les necessitats del teixit empresarial. La realització de projectes comuns, en coordi-
nació i amb els mateixos objectius, facilitarà el coneixement mutu i beneficiarà els pro-
cessos d’ensenyament i aprenentatge al mateix temps que aportarà valor metodològic 
substantiu a aquests processos.

Els projectes presentats al Pla de Mesures han estat 24, corresponents a 16 centres. 
D’aquests 24 projectes, 12 han estat resolts favorablement.

Pla de Mesures per al foment 
de la innovació en la formació 
pràctica de la FP
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INFORMA’T
Fòrum virtual 

entr@lumnes FP

Per tercer any consecutiu, la Fundació ha participat en la campanya Informa’t de la 
Regidoria de Joventut. 

La campanya promou activitats d’orientació acadèmica adreçades a estudiants d’ESO, 
PQPI, Batxillerat, Cicles Formatius i Universitat.  
Les diferents activitats són accions informatives que tenen com a clar objectiu que els i les 
joves puguin conèixer de prop les diferents possibilitats formatives que tenen quan finalit-
zen l’Educació Secundària Obligatòria o etapes posteriors, i, així, puguin triar més fàcilment 
l’opció més adequada tenint en compte les seves aptituds i també els seus interessos.

La campanya compta amb una exposició itinerant, més de cinquanta xerrades informa-
tives sobre els possibles itineraris acadèmics a fer després de l’ESO, una activitat que 
possibilita fer visites a empreses, una eina virtual d’orientació professional i el fòrum 
entr@lumnes, a través de la xarxa social Facebook.

Aquesta activitat del Fòrum entr@lumnes és un espai en el qual estudiants que cursen 
actualment diferents especialitats resolen qualsevol dubte que vulguin fer els i les joves 
que tenen interès en aquella opció formativa. El fòrum és un canal per potenciar la par-
ticipació juvenil i facilitar la comunicació entre els joves que estan estudiant una opció 
educativa post-obligatòria (PQPI, Batxillerats, Cicles Formatius i Graus universitaris), i 
els que encara no han decidit la seva opció acadèmica.

Els resultats d’aquesta activitat han estat els següents:
•  Es van realitzar 723 intervencions durant els dies que va durar el fòrum, incloent les
preguntes dels estudiants, les respostes i les aportacions addicionals dels informadors 
voluntaris, els agraïments i altres comentaris. 

•  83 estudiants d’FP van participar com a voluntaris subministrant informació a 50 cicles
formatius corresponents a 20 famílies professionals que s’imparteixen a Barcelona. 

En els dies que va durar el fòrum, es van plantejar 82 qüestions relacionades amb els 
estudis de formació professional.
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La Fundació ha participat juntament amb els Bombers de Barcelona i l’Institut Català 
de les Qualificacions Professionals (ICQP) en l’elaboració de l’informe executiu per a 
l’anàlisi de la correspondència entre les competències professionals del Programa for-
matiu de Bombers de Barcelona i les del Catàleg de Qualificacions Professionals de 
Catalunya (CQPC). 

L’objectiu d’aquest treball s’ha centrat en identificar la correspondència entre les com-
petències professionals que es dedueixen del programa formatiu de Bombers de nou 
ingrés de Barcelona i la Qualificació professional SMA-2129_2 Extinció d’Incendis i sal-
vament.

Per fer-ho, s’ha adaptat la metodologia corresponent a la línia de treball de l’ICQP en 
respecte a la Incorporació de Qualificacions al Catàleg de Qualificacions Professionals 
de Catalunya (CQPC) i en la Comparació entre sistemes formatius.

Aquesta metodologia emprada ha fet possible la comparació final i la identificació de 
correspondències:

Anàlisi de la 
correspondència 
entre les 
competències 
professionals de 
Bombers de 
Barcelona i les del 
Catàleg de 
Qualificacions 
Professionals de 
Catalunya
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• Correspondència de la formació: identificació i reconeixement del contingut dels pro-
grames formatius d’ambdós.
• Identificació d’Ocupacions i/o llocs de treball tipus i relació amb les competències de 
la qualificació.
• Comparació dels Referents de Formació de l’ICQP i del Programa formatiu de Bom-
bers de Barcelona.
• Grau de reconeixement de competències: un alt grau de correspondència de la ca-
pacitació professional obtinguda mitjançant la formació de Bombers de Barcelona amb 
les competències de la Qualificació, com a resultat del desenvolupament de l’activitat 
professional.
• Comparació dels continguts de Fets, Procediments i actituds de la qualificació ICQP 
amb els continguts d’aprenentatge del Programa de Bombers de Barcelona.
• Qüestionaris de comprovació del Context Professional de les unitats de competència.

El resultat final de l’anàlisi confirma que els continguts del Programa formatiu de Bombers 
de Barcelona es veuen reflectits en la seva totalitat en els continguts de fets i procedi-
ments de la Qualificació Professional d’Extinció d’incendis i salvament. 

Figura 2.
Qualificació Professional Extinció d’incendis i salvament.
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Introducció
La Fundació ofereix un servei de borsa de treball als graduats em Formació Profes-
sional.  L’objectiu d’aquest servei  és millorar la transició entre l’escola i el treball dels 
titulats. El treball que el projecte Insrt Point realitza consisteix en ajustar les compe-
tències dels candidats a les ofertes de treball presentades per tal de fomentar  una 
ocupació de qualitat. 

Inserció laboral
Pel que fa a la inserció laboral, enguany 7 empreses ens han cursat ofertes de treball 
via el servei Insrt Point, de les quals, dues d’elles, per varies qüestions, van retirar les 
seves ofertes. Les altres 5 empreses van rebre els perfils demandats i van acabar con-
solidant el lloc de treball amb perfil de la borsa de treball de la Fundació. 

A més, a través del projecte Beca empresa amb l’empresa Sigma, es van inserir 9 per-
sones, la qual cosa significa un total de 14 persones.

Pràctiques
L’activitat d’intermediació que fa la Fundació entre escola-empresa a través de la for-
mació en centres de treball ens ha donat els següents resultats: 14 empreses ens han 
fet peticions de 18 alumnes de pràctiques que s’han cobert amb èxit.

Orientació
L’orientació i informació que la Fundació ha fet al llarg d’aquest any, ha tingut un vo-
lum total de 282 persones ateses. Les que s’han atès via telefònica ha estat 193, les 
presencials 44 i  a través del correu electrònic 45.

Inserció i 
orientació 
professional
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La Fundació participa en el Projecte de Vida Professional (ProVP). El Projecte de Vida 
Professional és una eina de suport a l’orientació acadèmica i professional que facilita 
l’autoconeixement, la consciència de l’amplitud del món laboral i de les possibilitats de 
formació i la vinculació d’aquests tres aspectes. Tot això busca fer front als reptes del mer-
cat de treball, en un context de canvi constant i transició cap a un nou model productiu. 

El projecte s’executa a través d’una col·laboració entre Barcelona Activa, el Consor-
ci d’Educació de Barcelona i la Fundació i s’adreça a les diferents etapes educatives 
obligatòries i postobligatòries, essent una eina cabdal en el procés d’orientació per 
diferents motius: 

• Facilita l’autoconeixement, la consciència de l’amplitud del món laboral i 
de les possibilitats de formació i la vinculació d’aquests tres aspectes. 
• Promou el procés de presa de decisions de l’alumnat. 
• Facilita material i suport tècnic als orientadors.  
• Interrelaciona i implica conjuntament l’alumnat, el professorat i, en el cas  dels joves de 
4t d’ESO a les seves famílies.

Durant el curs 2010-2011 la voluntat ha estat intensificar aquest suport als centres edu-
catius ampliant el seu nombre de beneficiaris i fent més accessibles els continguts i les 
accions del projecte. És per aquesta raó que el ProVP ha començat una nova etapa 
adreçant-se a l’alumnat de 4t d’ESO, Batxillerat, darrer curs d’ESO adaptada a necessi-
tats educatives especials, CFGM, CFGS, PQPI, ensenyaments artístics, ensenyaments 
esportius, educació secundària per a persones adultes i grups de preparació per a les 
proves d’accés; i ho ha fet facilitant els recursos i les eines multimèdia a tots els centres 
de Barcelona ciutat. 

Projecte de 
vida professional 
(ProVP)
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El Projecte de Vida Professional ha proporcionat  la instal·lació de l’eina multimèdia P22p 
a les aules informàtiques dels centres educatius de Barcelona; així com  la realització 
d’una sessió monogràfica del ProVP per a l’alumnat de cada grup classe de final d’etapa 
del centre, a Porta22 o al centre educatiu. 
Ha inclòs la dinamització de 600 sessions presencials per a l’alumnat, i de sessions de 
formació tècnica i metodològica per a la utilització de l’eina multimèdia P22p adreçada 
al professorat. Durant el curs 2010-11 s’han inscrit prop de 200 centres i més de 14.000 
alumnes a les diferents activitats dirigides del ProVP.

En el segon trimestre s’ha portat a terme la iniciativa Saps el que cal? Valors del treball 
amb l’objectiu de fer que els i les joves s’identifiquin amb els Valors del Treball de cara 
a la seva incorporació exitosa en el mercat laboral, fomentant els valors i la cultura del 
treball per a aconseguir un mercat de treball de major qualitat i difonent, de forma po-
sitiva, aquests valors per tal que siguin reconeguts per tota la societat. La iniciativa ha 
constat de sessions dinamitzades a l’aula dels centres educatius, un concurs, un Cicle 
de conferències i una Gala final. 
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El projecte Cultura del Treball vol identificar els principals valors associats al fet social 
del treball. Busca potenciar aquests valors com un mitjà de suport a la realització pro-
fessional i personal i, a la vegada, assolir una millora del capital humà i l’optimització del 
procés de transició al món laboral dels estudiants de formació professional.

Cultura del treball és un dels projectes estratègics del PECB 
www.bcn.cat/educacio/pec i ha comptat amb el suport de la Fundació la Caixa i la 
col·laboració del Consorci d’Educació de Barcelona, el Consell de l’FP de Barcelona i 
l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona. El projecte vol fomentar una ocupació de 
qualitat que permeti reforçar el desenvolupament econòmic i social de Barcelona. 

La identificació dels valors es treballa conjuntament entre docents de la formació pro-
fessional i experts del món de l’empresa centrant-se en quatre sectors: Fabricació 
mecànica, electricitat i electrònica, química i, comerç i màrqueting. Té la intenció de 
consensuar i debatre la descripció dels valors prioritaris per als diferents sectors pro-
fessionals, finalitzant aquest treball multidisciplinar en l’elaboració d’un model de bones 
pràctiques que tinguin com a base aquests valors.  

El projecte va comptar amb la participació d’un total de vuit centres educatius de la ciu-
tat de Barcelona amb un representant per centre i un total de vuit empreses amb un re-
presentant per cada una d’elles. Tots ells van participar activament en el transcurs dels 
grups de treball i les posteriors jornades que es van celebrar per exposar els resultats.

Cultura del 
Treball

CENTRES PARTICIPANTS EMPRESES PARTICIPANTS

Escola Tècnica Professional del Clot

Institut Escola del Treball

Institut Joan Brossa

Institut Narcís Monturiol

Institut Vall d’Hebrón

Institut Poblenou

Institut Anna Gironella de Mundet

Escola Professional Salesiana

SOGESA Instalaciones Integrales S.A.

DELPHI

Laboratorios Uriach

ISCAR Ibérica S.A.

Barnices Valentine, S.A.U.

TELEVES

Caprabo-Eroski

MAPFRE

Taula 14.
Centres i empreses participants

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Font: Elaboració pròpia.
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El projecte es va treballar en quatre jornades sectorials, en les que estudiants i profes-
sors van poder participar i escoltar el testimoni d’empresaris i directius de cada sector. 
L’assistència a les jornades va ser molt positiva, ja que per tal d’avaluar les exposicions 
i l’organització, al final de cada jornada es va passar un qüestionari de valoració. Els 
resultats que se’n van despendre van ser molt favorables, tan pels professors com pels 
alumnes.
El resultat va ser la publicació del segon volum “Cultura del Treball”, fruit d’aquest tre-
ball conjunt d’experts de cada família professional a través de grups de treball. 
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Enguany s’ha realitzat per segon any la col·laboració en el projecte Beca-Empresa amb 
l’empresa col·laboradora SIGMA Gestión Universitaria.

Aquesta participa en el projecte ampliant la formació tecnològica dels estudiants amb 
una sèrie de beques de col·laboració educativa i d’innovació per als estudiants que 
han finalitzat la seva FCT (Formació en Centres de Treball) amb èxit en aquesta em-
presa. Aquesta beca va adreçada als titulats de Grau Superior de Desenvolupament 
d’Aplicacions Informàtiques i Administració de Sistemes Informàtics i és una nova opor-
tunitat perquè els estudiants assentin els seus coneixements i tinguin un possible futur 
professional a l’empresa. 

Durant el curs 2010-2011 dues promocions amb un total de 40 alumnes de 10 centres 
diferents han realitzat la FCT a SIGMA. D’aquests, 17 van ser becats per continuar la 
seva formació a la mateixa empresa dins del projecte  beca – empresa i finalment 12 
van ser contractats.

BECA
EMPRESA

Gràfic 3.
Nombre de centres i estudiants participants.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Font: Elaboració pròpia.
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La Fundació juntament amb 27 entitats més ha participat en el projecte “Noves com-
petències, noves oportunitats” liderat per la PIMEC, que ha tingut com a objectiu iden-
tificar i definir en clau de competències, perfils professionals de futur i crear recursos 
que ajudin tant persones com empreses a utilitzar-los. Tot això amb la col.laboració 
de pimes innovadores i sobre la base del Catàleg de Qualificacions Professionals de 
Catalunya. 

Perfils professionals 
Finalment han estat 6 els perfils professionals de baixa qualificació del sector industrial 
d’àrees funcionals de suport a la producció i els seus itineraris de qualificació. Es van 
escollir aquells perfils que més apareixien en els resultats del treball de camp realitzat 
amb les pimes seleccionades per PIMEC, que reunien els requisits d’estar lligats a una 
baixa qualificació i que per tant podien donar resposta a un col·lectiu ampli, el de de-
mandant d’ocupació poc qualificat.

• Assistent administratiu financer 

• Assistent administratiu comerç internacional 

• Ajudant de manteniment 

• Assistent magatzem logística 

• Recepcionista suport àrees 

• Assistent client 

Eines
L’eina fonamental d’aquest projecte, és un recurs informàtic per a l’orientació en casos 
d’intermediació d’oferta i demanda laboral. L’eina descriu el perfil del demandant en 
funció de les seves competències, fent al mateix temps una proposta d’itinerari de qua-
lificació. Aquest recurs es validar a partir d’una prova pilot i d’una fase experimental on 
van participar més de 20 administracions locals de Catalunya. 

L’eina també permet que les empreses defineixin les seves ofertes de treball en funció 
d’aquests perfils professionals.

Noves competències, 
noves oportunitats
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Participació de la Fundació BCN
La fundació ha col·laborat activament en tot el procés del projecte i de forma específica 
en el disseny de la metodologia i desenvolupament d’eines de suport. S’ha dissenyat 
la metodologia associada a cadascuna de les actuacions i accions del projecte, per tal 
de dotar el projecte de coherència i aconseguir el propòsit establert de forma eficient.

Difusió
La difusió del projecte es va fer a través de 10 tallers on es va donar a conèixer l’eina. 
Aquests tallers es van fer a diferents territoris de Catalunya gràcies a la col·laboració de 
diverses entitats que treballen l’orientació professional, la intermediació i l’avaluació de 
persones. En aquest tallers es va donar una formació tècnica per tal que coneguessin 
els diferents recursos que ofereixen els dos programes (particulars i empreses).

Avaluació
Durant el desenvolupament del programa i al final del mateix s’ha realitzat una avalua-
ció de tots els processos i operadors, en termes quantitatius (assoliment d’objectius) i 
qualitatius (principals aspectes positius i dificultats en la implementació), que han per-
mès aconseguir un feedback i determinar el grau d’eficiència.

Figura 3.
Funcions de les entitats participants

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Font: PIMEC
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5.3 
Àrea de Mobilitat i 
Relacions internacionals
Amb la finalitat de millorar i reforçar capacitat ai competències i alhora amb vocació 
d’estar alineada amb les necessitats de l’entorn econòmic i social de la ciutat, la Fun-
dació BCN Formació Professional fomenta tant  la mobilitat dels estudiants i recent gra-
duats de Formació Professional com la de directors i docents dels esmentats centres .
La Fundació BCN Formació Professional entén que una manera de millorar els coneixe-
ments adquirits en els centres formatius passa per completar la formació en empreses 
europees. La realització de practiques a l’estranger dona als estudiants la oportunitat  
d’adquirir capacitats, habilitats i competeixes que els actuals mercats globalitat dema-
nen als nous professionals.
La Fundació BCN Formació Professional te la certesa que  formar-se en altres contexts 
suposa per als nostres joves una aportació tan especial  que acabarà  transformant la 
seva manera de veure el mon i per tant les fa millors.

En números absoluts i si ho comparem amb els darrers dos anys la mobilitat de estu-
diants i el nombre de beques adjudicades a crescut de manera important. Nomes a 
tall d’exemple hom observa que l’any 2009 la Fundació va participar en la gestió de 77 
mobilitats, tantmateix l’any 2011 va gestionar 110 mobilitat incrementant la seva partici-
pació en la gestió de practiques internacionals en un 30% en els dos últims anys. 

Gràfic 4.
Mobilitats gestionades per la Fundació. Evolució temporal 2009 -2011

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Font: Elaboració pròpia.
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Projectes
ERASMUS I
LEONARDO
DA VINCI

Durant el  curs 2010-2011 l’Organismo Autónomo de Programas Educativos  Europeos 
(OAPEE) va atorgar 25 beques de mobilitat a la Fundació BCN FP per a que fossin 
gestionades en benefici dels estudiants dels diferents cicles formatius de grau superior 
dels 16 centres de formació professional de Barcelona socis del projecte. Aquestes 25 
beques de 2 mesos de durada, van representar un total de 50 mesos de pràctiques a 
països de la Unió Europea per als estudiants de Barcelona.

Pel que fa a beques Leonardo da Vinci el passat curs 2010-2011 des de l’Organismo 
Autónomo de Programas Educativos  Europeos (OAPEE) es van va atorgar 28 beques 
de mobilitat a la Fundació per a que fossin gestionades en benefici dels estudiants 
dels diferents cicles de grau mitjà dels 21 centres de formació professional de Barce-
lona socis del projecte. Aquestes 28 beques de 2 mesos de durada, van representar 
un total de 48 mesos de pràctiques a països de la Unió Europea per als estudiants de 
Barcelona.

Projecte 
ERASMUS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projecte 
LEONARDO 
DA VINCI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Tipologia dels 
estudiants beneficiaris
En referència al total dels 52 estudiants que van realitzar estades formatives a ciutats 
europees, 31 tenien entre 18 i 24 anys (59,6%), 20 tenien entre 25 i 29 anys (38,6%) i 
només 1 estudiant superava els 30 anys d’edat. En relació al sexe dels estudiants, el 
53,8% dels participants eren homes en front del 46,2% que representaven les dones. 
Pel que fa a la participació dels centres de Formació Professional de la ciutat que van 
participar en el programa, van ser 23 els que van participar en els projectes de mobilitat 
d’estudiants gestionats per la Fundació BCN FP. Els  que van aportar més estudiants 
als projectes de mobilitat van ser l’Institut Escola del Treball (10 participants), l’Escola 
Salesiana de Sarrià (4 participants), l’Institut La Guineueta (4 participants) i l’Escola 
d’Hoteleria i Turisme de Barcelona (4 participants). En relació a la titularitat dels centres 
participants, 18 eren de titularitat pública i 5 de titularitat privada o concertada. 
Els estudiants participants en els diferents projectes de mobilitat provenien de 17 famí-
lies professionals diferents. La més representada va ser la d’Administració i Gestió amb 
11 participants, seguida per la família professional d’Imatge i So (5 participants) i les 
famílies de Química, Sanitat, Serveis Socioculturals, Informàtica i Telecomunicacions i 
Hoteleria i Turisme amb 4 participants.  

 / 64

Gràfic 5.
Nombre d’estudiants per família professional que van participar en projectes de 
mobilitat 2011

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Font: Elaboració pròpia.
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Ciutats de destinació
Els estudiants de formació professional de la ciutat de Barcelona van realitzar les seves 
pràctiques a 13 ciutats europees (11 d’elles, ciutats membre de l’Associació Xarxa FP). 
Munich va rebre 13 estudiants, seguida de Turí (7 estudiants), Anvers (5 estudiants i 
Berlin (5 estudiants).  

Durant l’any 2011 Alemanya va ser el país que va rebre més estudiants, un total de 21 
seguit d’Itàlia amb 17, Finlàndia amb 7, França i Bèlgica amb 5 i Suècia amb 1 estudiant.

65/ 

Gràfic 6.
Ciutats de destí dels estudiants participants en la mobilitat 2011

Gràfic 7.
Països de destí dels estudiants participants en la mobilitat 2011

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Font: Elaboració pròpia.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Font: Elaboració pròpia.
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Valoració dels estudiants
En general els estudiants que van participar en el diferents projectes de mobilitat inter-
nacional van considerar que les estades formatives haurien de tenir més durada i que 
els dos mesos de pràctiques en empresa resulten insuficients.
D’aquesta manera observem que un 42.3 % dels estudiants consideren que les estades 
van tenir una durada adequada, però  el 57,7%  consideraren que una major durada de 
les pràctiques a Europa hauria fet més positiva l’estada de pràctiques. 
Pel que fa a la valoració que els joves fan de la seva estada en pràctiques, un 83,3% 
dels estudiants van manifestar que l’estada va millorar les seves competències lingüís-
tiques, un 79,2% va afirmar que els havia servit per a millorar les seves capacitats per a 
viure en un altre país i un 75% dels participants afirma haver millorat la seva experiència  
professional.Al mateix temps, les estades de pràctiques també van afavorir l’augment de 
les competències professionals dels participants (70,8%), l’augment de coneixements 
culturals (62,5%) i la capacitat dels estudiants per a ser independents (54,2%).

En relació a les competències lingüístiques, abans de l’estada formativa a Europa només 
un 13,5% dels estudiants considerava que el seu coneixement d’idiomes era intermedi 
abans de l’estada tot i que aquest percentatge pujava fins el 42,3% després de l’estada. 
Pel contrari, els estudiants que afirmaven tenir un nivell nul d’idiomes es veia reduït del 
48,1% al 5,8% després de l’estada. Per últim, el percentatge d’estudiants que consideren 
que tenen un nivell d’idiomes alts augmentava de1,9% al 17,3%. 

 / 66

Gràfic 8.
Avaluació de l’estada de pràctiques a Europa

Gràfic 9.
Valoració del nivell d’idiomes abans i després de l’estada de pràctiques
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Els estudiants participants en els projectes de mobilitat creuen que l’experiència interna-
cional repercutirà en la seva carrera professional. Així, el 16,7% dels participants creuen 
que les pràctiques a Europa tindrà molt impacte en la seva futura carrera, un 50% creuen 
que tindrà un impacte notable i un 20,8% creuen que l’estada formativa repercutirà rela-
tivament en la seva vida professional. D’altra banda, un 4,2% i un 8,3% dels participants 
creuen que l’estada tindrà gens o poc impacte respectivament. 

Per últim, en relació a la valoració general de l’estada (tant professional com personal), el 
96,2% dels estudiants han afirmat que l’estada ha esta bona (11,5%), molt bona (46,2%) 
o excel·lent (38,5%). Només el 3,8% dels participants han qualificat l’estada de regular. 

Gràfic 10.
Valoració de l’impacte de l’estada en pràctiques en la carrera professional

Gràfic 11.
Valoració general de l’estada de pràctiques

67 / 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Avaluació dels estudiants.
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La finalitat principal de la mobilitat d’equips directius és la formació, coneixement i 
contrast de sistemes europeus de formació professional. En aquesta tercera edició, la 
mobilitat d’equips directius es va realitzar la setmana del 14 al 17 de novembre a les 
ciutats alemanyes de Bonn i Westerburg. La delegació estava formada  per 6 directors 
de centres públics de la ciutat de Barcelona, 2 directors de centres concertats de Bar-
celona i 1 representant del Consorci d’Educació de Barcelona. 

L’objectiu general de l’estada va ser, a més de conèixer el sistema educatiu alemany 
en general i el sistema de formació professional en particular,  poder aprofundir en el 
coneixement  del sistema de pràctiques en alternança (sistema dual) i la relació entre 
els centres de formació professional i el seu entorn empresarial. 

Es volia  conèixer de primera mà quins son els avantatges e inconvenients que cadas-
cun dels actors que intervenen en l’FP observen  en el sistema dual. 

També es volia aprofundir en  el mètode d’organització de les pràctiques professionals, 
altres maneres de  gestionar i administrar els centres de formació professional i saber  
quin tipus d’organismes prenen part en l’organització i planificació tant de la Formació 
Professional inicial i continuada com  les pràctiques professionals en empreses.  

Mobilitat 
d’equips directius

Escola Tècnica Professional El Clot

Institut de Mitjans Audiovisuals (EMAV)

Institut Anna Gironella de Mundet

Institut Narcís Montoriol

Institut Escola del Treball

Institut Poblenou

Institut Bonanova

Institut Vall d’Hebron
Salesians de Sarrià

Taula 15.
Centres participants

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Font: Elaboració pròpia.
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Dimarts 15 novembre 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09:30-12:00  Bonn Chamber of Commerce and Industry (BCCI)/Rhein-

   Reunió amb Mr Juergen Hindenberg, Director Àrea FP 

12:00-13:00  Lunch ofert per Cambra de Comerç de Bonn  

14:00-16:30  Bundesinstitut für Berufsbildung/BIBB     
   (Institut Federal de la Formació Professional)

17:30    Sortida cap a Westerburg

18:30   Arribada a Westerburg 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19:00 Sopar a “Hachenburg Brewery” ofert per Fundació BCN Formació Professional. 
Hi assistiran membres del centre d’FP de Westerburg

Dimecres 16 novembre 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9:30-11:00  Visita empresa FUHRLÄNDER AG (www.fuhrlander.de)

11:30-12:15  Visita empresa TUBE-TEC GmBH (www.tube-tec.de)

12:15-13:00  Sortida cap a Koblenza

14:00-16:00  Reunió amb Kompetenzzentrum Handwerkskammer Koblenz 
    (www.hwk-kompetenzzentrum.de)

16:00-17:00  Visita cultural a Koblenza

18:00   Visita a destileria Birkenhof 

19:30    Sopar i recepció al Castell de Westerburg ofert per l’Alcalde de 
Westerburg

Agenda  de visita
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Dijous 17 novembre 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9:00   Sortida i check out hotel 

9:15-11:00  Visita al centre FP Westerburg 

11:00-13:00  Reunió amb professors i estudiants del centre  

13:00   Lunch ofert pel centre d’FP de Westerburg 

   Tren de Limburg (Limburg Süd ICE Bhf) a Frankfurt (Terminal 1)

   Check in a LUFTHANSA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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A nivell qualitatiu, els participants van valorar de manera molt positiva l’organització del 
viatge (100%), la tipologia de visites realitzades (89%) i el país de destí i els seminaris i 
presentacions (ambdós amb un 78%).

En relació als aspectes que més s’han valorat han estat la riquesa de la informació 
rebuda (7 participants), l’intercanvi d’experiències (3 participants) i els contactes amb 
d’altres professionals alemanys (3 participants). 

Aquelles aspectes que han despertat més interès entre els directius han estat el com-
promís de les empreses en la formació (6 participants), la formació dual (4 partici-
pants), la cohesió entre els actors participants en formació professional (empreses, 
centres, docents...) i l’actitud i responsabilitat dels empresaris. 

En relació a aquells aspectes aplicables als centres de Barcelona, i tot i que un 56% 
dels participants coincideix que és molt o bastant difícil de transferir, s’afirma que es 
podria flexibilitzar el sistema, aplicar formació en alternança, enfortir la relació entre el 
centre i l’empresa o modificar la metodologia d’aprenentatge a les aules.

Valoració
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Presència
Internacional

Assemblea General de l’Associació de ciutats europees XARXA FP. Representant 
a la ciutat de Barcelona, el gerent de la Fundació va participar com a membre de 
l’assemblea i com a membre del comitè executiu en la 12a Assemblea General de 
l’Associació Xarxa FP celebrada a la ciutat de Kuopio (Finlàndia) el maig de 2011.

Mobility Managers Meeting. El mobility manager de la Fundació va assistir a la troba-
da anual de gestors de la mobilitat de les ciutats europees de l’Associació Xarxa FP que 
es va celebrar a Kuopio (Finlàndia) el mateix mes de maig de 2011. 

Projecte Europeu AsXarxaVET. La Fundació BCN Formació Professional va participar 
activament en el projecte AsXarxaVET juntament amb les ciutats de Roma (Itàlia), Berlín 
(Alemanya) i Sète (França). El projecte té com a objectiu millorar la qualitat dels pro-
cessos de mobilitat internacional per a l’optimització de l’impacte de les experiències 
de mobilitat. 

Visita de la delegació de Qingdao. El mes de setembre de 2011 una delegació enca-
pçalada pel director i el cap d’estudis del Qingdao Technical College (Xina) va visitar 
la Fundació amb l’objectiu de conèixer la formació professional de Barcelona en els 
sectors del disseny i del tèxtil. 

Visita de la delegació d’Istanbul. El mes de novembre de 2011 una representació de 
la Cambra de Comerç, el Consell Provincial, l’Ajuntament i l’empresariat de la ciutat 
d’Istanbul va visitar la Fundació per a augmentar el seu coneixement sobre el sistema 
d’FP de Barcelona i per a incrementar els vincles de cooperació amb la Fundació.

MEMORIA2011_fp seguretat.indd   72 09/11/12   08:07



MEMORIA2011_fp seguretat.indd   73 09/11/12   08:07



/ 74

6.0
Resum
Econòmic
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En l’apartat d’ingressos de la Fundació per a l’exercici 2011, aquests han estat distri-
buïts de la forma següent: 

    • L’aportació principal ha seguit sent de l’Ajuntament de Barcelona a través de l’Institut 
Municipal d’Educació (IMEB) que per aquest 2011 ha representat el 72% dels ingressos.

    • Els ingressos corresponents al finançament de projectes específics per part d’altres 
institucions o administracions per aquest 2011 ha estat del 13%, principalment provi-
nents de l’Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos (OAPEE).

    • Aquells ingressos derivats de les aportacions d’empreses i altres entitats 
col·laboradores ha sigut del 15%.

L’apartat de les despeses de la fundació i la seva distribució en aquest exercici ha estat 
la següent:

    • En el capítol de les despeses del personal de la fundació, durant el 2011 s’ha destinat 
el 47% del total.

• En relació al capítol de despeses d’explotació, la fundació ha destinat per aquest 
exercici 2011 el 32% del total.

   • Els ajuts i beques destinats principalment a estudiants ha suposat un 21% de les 
despeses totals.

6.1
Ingressos

6.2
Despeses
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7.0
Clipping
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