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La capital de Catalunya té una capacitat d’actuació i de lideratge en l’àmbit de la formació pro-
fessional que, en aquests moments, esdevé cabdal. Com a alcalde, em sento molt orgullós que 
a la nostra ciutat disposem de dues eines molt potents, el Consorci d’Educació de Barcelona i 
la Fundació BCN Formació Professional, com a punta de llança de la promoció de la formació 
professional i la seva relació amb l’entorn productiu de l’àrea metropolitana, facilitant així la tran-
sició i plena integració dels estudiants al món del treball.

L’FP és una de les eines més efectives que tenim per incentivar la reactivació econòmica i lluitar 
contra l’atur juvenil i el fracàs escolar.  La falta de qualificació i d’especialització és el camp de 
cultiu de l’atur i l’FP és, sens dubte, una bona palanca per formar-se en professions alineades 
amb les activitats econòmiques amb més dinamisme.

Barcelona té una xarxa potent d’FP, amb bons centres i extraordinaris docents, però per apro-
fitar aquest potencial cal més vinculació amb les empreses, com a exemple del treball conjunt 
que podem dur a terme les administracions públiques, els centres formatius i la societat civil per 
impulsar més i millors iniciatives.

Tenim al davant nous reptes i noves oportunitats, que requereixen polítiques innovadores, com 
avançar en la formació en alternança, l’FP dual, o promoure els vasos comunicants entre l’FP i 
la Universitat.

Des d’aquestes línies, doncs, vull expressar la voluntat i el compromís de la Fundació BCN For-
mació Professional de seguir treballant al costat de la Generalitat de Catalunya per impulsar una 
formació professional moderna, atractiva, tecnificada i tecnològica, que permeti atendre les no-
ves necessitats del mercat i que compti cada vegada més amb la implicació de les empreses, 
perquè els nostres estudiants puguin encarar el futur amb confiança.

Xavier Trias
Alcalde de Barcelona i
president honorífic de la Fundació BCN Formació Professional
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Per a la Fundació BCN Formació Professional la memòria d’activitats és el document per 
excel·lència, aquell que expressa un compromís de servei des de la tangibilitat de les actuacions 
realitzades durant l’any. En aquest sentit puc afirmar que la memòria esdevé un instrument mag-
nífic per a l’avaluació qualitativa de l’activitat que desplega la fundació, una manera de rendir 
comptes amb els que donen suport al nostre projecte i a la seva finalitat fundacional.

Aquests són els motius pels quals la memòria de la Fundació BCN Formació Professional resumeix 
àmpliament les activitats que durant aquest 2012 s’han realitzat en cadascuna de les àrees de 
treball, una bona manera de compartir-les amb els nostres col·laboradors i de palesar el paper de 
la nostra entitat en l’FP de Barcelona.

Durant aquest any, que ara formalment tanquem, hem portat a terme nous projectes, hem avançat 
en la consolidació d’altres, però sobretot hem establert una nova visió estratègica de la fundació 
amb el Pla Estratègic 2012-2015 que representa el marc de referència sobre el qual traçar les 
línies futures de treball per a fer front a nous reptes, alguns dels quals també ho són del país. 

De tota l‘activitat que ha desplegat la fundació, crec que val la pena destacar el Pla 16-19 amb 
programes de segona oportunitat per a joves provinents del fracàs escolar, la Guia FP 2012-2013 
amb una versió web i una altra per a tecnologia mòbil, la tercera edició dels Premis FPemprèn pel 
foment de l’emprenedoria, la publicació de l’Anuari FP 2012: Mercat de treball i FP a Barcelona, 
l’estudi i publicació Els sectors econòmics emergents i la formació professional a la RMB en les 
Indústries alimentàries, la tercera edició del Concurs Mecaseat, l’increment de places del Beca-
Empresa, el Pla de Mesures pel foment de la innovació, el seminari “Endolla’t al cotxe elèctric”, la 
jornada “La Formacil Dual a Alemanya” i els projectes de mobilitat: Extra for Teachers per a pro-
fessors del sector administratiu i de comerç i els projectes Erasmus i VETpro per a estudiants, que 
han permès que més d’un centenar dels nostres estudiants hagin pogut gaudir d’una beca per a 
una estada de vuit setmanes en empreses europees i millorar així el seu nivell de competència en 
llengües estrangeres.

Aquesta memòria és un testimoni del compromís de la Fundació BCN Formació Professional i 
del seu esperit de treball amb l’FP de Barcelona, un treball que compta amb la col·laboració dels 
centres d’FP, empreses, entitats i institucions, sense la qual res de tot això hauria estat possible.

A tots vosaltres el meu sincer agraïment.

Ramon Paredes Sánchez-Collado
President Executiu
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3.0
Informació
general
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3.1 
Marc normatiu i legal
En l’actual conjuntura esdevé tan important encertar les polítiques econòmiques, com 
les de formació i les de qualificació professional del capital humà del país. En aquest 
darrer sentit- i per primera vegada- sembla que hi ha un consens general entre els re-
presentants polítics, econòmics i socials, que l’FP ha de tenir un paper fonamental en 
l’assentament d’unes noves bases sobre les quals projectar una economia diversifica-
da i centrada sobre l’eix de la qualificació de la població.

Europa planteja clarament quins són els reptes que té si vol competir amb les econo-
mies mundials més dinàmiques. I tots ells passen ineludiblement pel coneixement i la 
qualificació de les persones. En aquesta societat del coneixement, l’FP ha de ser l’eix 
de la nova economia i proveïr de técnics mitjans i superiors a les empreses, però també 
ha de ser origen i generació d’iniciatives emprenedores. La importància d’establir co-
neixement en tota la cadena de valor del capital humà és l’única via per fer de la nostra 
economia i de les nostres empreses, una unitat de producció competitiva basada en la 
innovació de processos i productes. Es tracta de tancar un cercle que és la base de les 
economies musculades, les quals avui suporten millor l’envit de la crisi: 

Aquest apartat vol destacar alguns dels canvis normatius i legislatius que s’han pro-
duït durant l’any 2012 i que incideixen de manera directa sobre la formació professio-
nal. Recollir aquests canvis ha de permetre una traçabilitat del sistema de formació 
professional i una constatació d’algunes de les tendències que es van imposant per 
adequar-lo a les necessitats de l’empresa i del mercat de treball, així com per afrontar 
els nous reptes que se li plantegen. Tot plegat ens ha d’ajudar a comprendre millor la 
seva evolució i evidenciar l’aposta que el país fa per la formació professional.

Aquest capítol també inclou un segon apartat amb les principals xifres de l’FP d’aquest 
any 2012 en matèria d’ocupació, matrícula, graduació i inserció laboral. Són dades 
que ens ajuden a desxifrar l’evolució de l’economia, de l’ocupació, com també els inte-
ressos que mostren els i les nostres joves en relació a les professions que se’n deriven 
de l’oferta actual de títols d’FP a la ciutat de Barcelona.

formació    >  qualificació   >  innovació  >  productivitat  >  internacionalització
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L’estratègia Europa 2020 posa deures en educació i ocupació a tots els països UE-27 
i estableix un llindar d’indicadors que recomana tenir acomplerts a la data per fer front 
als reptes europeus. Bona part d’aquests, de manera directa o indirecta, tenen relació 
amb la formació professional:

• Taxa d’ocupació > 75% entre la població de 20 i 64 anys.
• Taxa d’atur dels joves menors de 25 anys < 5%
• Taxa de fracàs i abandonament escolar prematur (AEP) < 10%
• Taxa d’estudiants entre 20-24 anys amb estudis secundaris postobligatoris > 90%
• Taxa de titulats amb estudis superiors (grau superior i grau universitari) > 40%
• Assolir nivells de formació continuada entre els treballadors > 15%

De manera més particular, la Comissió Europea convida als estats membres a treballar 
en l’objectiu d’un conjunt de recomanacions imprescindibles per a la millora dels siste-
mes de formació professional europeus. Aquestes recomanacions versen sobre 6 línies 
de treball:

1. Fer de l’FP una opció atractiva d’aprenentatge,
2. Fomentar l’excel·lència, la qualitat i l’adequació de l’FP al mercat laboral,
3. Flexibilitzar les condicions d’accés a l’FP i al sistema de qualificacions, 
4. Promoure la mobilitat internacional en l’FP, 
5. Incentivar la innovació, la creativitat i l’esperit empresarial, així com l’ús de les noves 
tecnologies,
6. Aconseguir que l’FP sigui accesible per a tots, sobretot millorant la seva contribució 
a la lluita contra l’abandonament escolar prematur (AEP).

En aquest context, l’any 2012 ha estat un any de gran activitat pel que fa a canvis en la 
legislació de l’FP, en el qual destaquen la publicació de nous decrets per a l’ordenació 
dels títols en el seu pas LOGSE a LOE, com han estat els de grau mitjà de Forneria, 
pastisseria i confiteria; Instal·lacions elèctriques i automàtiques; Emergències sani-
tàries; Farmàcia i parafarmàcia; Soldadura i caldereria; Planta Quimica, etc, o els de 
grau superior de Desenvolupament de projectes d’instal·lacions tèrmiques i de fluïds; 
Laboratori d’anàlisi i control de qualitat; Química industrial; Audiologia protètica, etc.

Menció especial demana el Decret 102/2012, de 25 de setembre, pel qual es crea el 
títol propi de la Generalitat de Tècnic/a en Prevenció, extinció d’incendis i salvaments, 
en el disseny del qual la Fundació BCN Formació Professional ha participat abastament 
i que representa la possibilitat de alinear la formació dels cossos de bombers i salva-
ment amb el sistema de la formació professional del país.
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Però no han estat aquests els canvis més estratègics. En el decurs d’aquest 2012 han 
coincidit alguns canvis normatius que representen un viratge de l’estratègia política 
de l’FP, els quals caldrà avaluar d’aquí a uns anys per observar si han estat d’ajut en 
l’assoliment d’algunes de les recomanacions de la Comissió Europea. Entre aquests 
destaquen:
• ORDRE ENS/71/2012, de 8 de març, per la qual s’organitzen els ensenyaments de 
formació professional inicial en la modalitat d’educació no presencial en centres pri-
vats. Fins aleshores només era possible a través de l’Institut Obert de Catalunya (IOC) 
amb una oferta exclusivament pública.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• ORDRE ENS/181/2012, de 22 de juny, per la qual es creen diversos preus públics 
per a la matrícula dels cicles formatius de grau superior impartits en els centres depen-
dents del Departament d’Ensenyament. Aquesta nova normativa suposa el pagament 
en els ensenyaments d’FP de grau superior impartits en instituts públics de Catalunya, 
així com en els cursos de formació específica per a l’accés a grau mitjà i grau superior: 
360€, 190€ i 240€ repectivament.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• ORDRE ENS/269/2012, de 23 d’agost, per la qual se suprimeix el programa experi-
mental Qualifica’t en els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu. 
El programa Qualifica’t contemplava diverses línies d’actuació orientades a la formació 
i acreditació de competències de treballadors des dels instituts i centres de forma-
ció professional inicial. Actualment una part d’aquest servei es cobreix des del pro-
grama Acredita’t i des del FP Servei d’Assessorament, aquest últim, del Departament 
d’Ensenyament. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• ORDRE ENS/329/2012, de 24 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions a centres educatius i establiments, per al desen-
volupament de Programes de Qualificació Professional Inicial, i s’obre la convocatòria 
pública per al curs 2012-2013. Aquesta esdevé la primera convocatòria que es realitza 
des del Departament d’Ensenyament per a PQPI.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• RESOLUCIÓ ENS/1204/2012, de 25 de maig, d’organització de la formació en alter-
nança en els ensenyaments de formació professional inicial. Una resolució que ha de 
facilitar el desplegament de la formació en alternança dual.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• RESOLUCIÓ ENS/1245/2012, de 13 de juny, per la qual s’organitza el curs de for-
mació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà i el curs de formació específic per 
a l’accés als cicles de grau superior. Aquesta és una formació que extendrà ponts en 
la continuïtat d’estudis de PQPI a CFGM i de CFGM a CFGS de manera natural, sense 
tenir que passar per les proves lliures d’accés a l’FP.

També ha estat l’any de la publicació d’una nova edició de l’Anuari de la formació pro-
fessional a Barcelona, 2012: Mercat de treball i formació professional a Barcelona, que 
recull bona part dels reptes europeus i la posició de Barcelona en relació als indicadors 
de l’Estratègia 2020 de la Comissió Europea en matèria d’FP.

Per acabar, durant aquest any, la Fundació BCN Formació Professional ha reeditat la 
seva estratègia d’actuació amb el Pla Estratègic 2012-2015, un document que esdevé 
guia de treball i que ha atès als principals documents de referència de la ciutat i del país, 
com són el III Pla General de la Formació Professional de Catalunya 2013-2016, l’Estratègia 
Catalunya 2020 (ECAT 2020), el Programa d’Actuació Municipal 2012-15 o altres documents 
que aporten vigència al conjunt de propostes, recomanacions i suggeriments d’aquest pla, 
com ho ha estat el provinent dels equips directius dels instituts i centres d’FP de Barcelona.

Pla Estratègics 2012-2015
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1 Dada extreta de l’Anuari de la formació professional a Barcelona, 2012. Pàg 66. Concretament la dada fa referència 

a la taxa d’atur dels joves d’entre 16 i 24 anys.

 

I. El nostre context actual de l’FP

Conèixer el punt de partida de l’FP, és a dir, l’estat actual de la formació professional a 
Barcelona i en el seu context europeu és clau per avançar en les estratègies polítiques 
de ciutat. Alhora cal conèixer i no perdre de vista els objectius de futur del nostre con-
text europeu. És per aquest motiu, que un cop més es fa referència als reptes de futur 
definits en l’Estratègia Europa 2020. 

En el context europeu, Catalunya presenta un escenari força llunyà als reptes de futur 
marcats per l’horitzó 2020 i també poc propers a la mitjana dels països que integren la 
UE27. Són remarcables els nivells d’atur juvenil que presenta Catalunya, i tot i ser en 
menor mesura, el que presenta la província de Barcelona (51%)1. Un altre indicador a 
destacar és el baix percentatge de joves d’entre 20 i 24 anys amb estudis postobliga-
toris i l’alt nivell d’abandonament escolar prematur (en endavant AEP). Per altra banda, 
cal remarcar els nivells molt favorables de persones d’entre 30 i 34 anys amb titulacions 
universitàries o cicles formatius de grau superior. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Font: Eurostat, IDESCAT i estimacions pròpies a partir de les dades de l’EPA.

Gràfic 1. Indicadors Estratègia Europea 2020. 
Comparativa territorial 2012-2020

Titulats superiors 
entre 30 i 34

Població ocupada

Atur joves < 25

Postobligatori dels 
joves 20-24

AEIP

Repte 2020 UE27 Catalunya

3.2 
L’FP en xifres 2012
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a. El nostre context actual

El Gràfic 1 dóna pas a presentar el context de la formació professional a Barcelona. Tal 
com evidencia el gràfic, es tracta d’un escenari força pol·laritzat tant en termes de mer-
cat de treball com dels nivells formatius de la població: persones amb un nivell formatiu 
baix o nul i persones amb nivell d’estudis terciaris. Les persones amb una qualificació i 
especialització tenen una entrada al mercat de treball més ràpida i unes millors condi-
cions d’entrada i permanència. En contraposició, les persones sense una qualificació o 
una titulació postobligatòria tenen unes taxes d’atur més altes i de llarga durada i amb 
unes condicions laborals menys favorables. En termes de productivitat, les dades mos-
tren que les activitats econòmiques classificades com a alt valor tecnològic i de valor 
afegit, són les que estan generant ocupació. No obstant això, cal dir que en termes 
general i davant el context actual s’està destruint un volum important de llocs de treball 
i no se n’està generant de nou. 

Així doncs, les dades ens comencen a mostrar el pas d’un canvi estructural, amb tot el 
que comporta, d’un model productiu centrat en les activitats més industrials pròpies del 
segle XX a un de centrat en el coneixement i les noves formes de comunicació del segle 
XXI. Aquest canvi de paradigma afecta directament  les competències professionals 
que ja està demandant el mercat de treball i, per tant, també al procés d’aprenentatge 
i els perfils curriculars que cal desenvolupar i adequar des de la formació professio-
nal. És important, doncs, a més de continuar treballant per adequar l’FP al mercat de 
treball, integrar el sistema de qualificacions professionals per tal de donar l’oportunitat 
als professionals d’adaptar-se a les noves demandes del mercat i, a més, amb el valor 
afegit que atorga una certificació professional. És a dir, l’FP com a formació contínua.
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II. El context econòmic
De forma més detallada i per tal de demostrar empíricament la tendència esmentada 
en l’apartat anterior, a continuació es presenten les dades sobre el mercat de treball i 
l’activitat econòmica a la ciutat de Barcelona i a la seva àrea d’influència.

a. L’evolució de teixit productiu

b. L’evolució del mercat de treball

Les grans magnituds del teixit productiu de Barcelona, les empreses i els treballadors, 
reflecteixen la recessió econòmica actual. Al primer trimestre de l’any 2012 hi havia 
71.079 empreses i una massa productiva de 958.072 treballadors, dels quals el 88% 
són assalariats. Si comparem les dades amb l’any anterior s’observa que s’ha produït 
una reducció dels llocs de treball en 1,5 punts percentuals, on els treballadors de règim 
assalariat són els que mostren una tendència negativa més marcada. 

En canvi, pel que fa al volum d’empreses a Barcelona, cal dir que s’ha reduït, però 
d’una forma poc significativa, ja que només ho ha fet en un 0,68%. No obstant, si com-
parem les dades d’aquest any amb les del 2007, les xifres varien de forma important. 
D’ençà de l’any 2007 el nombre d’empreses s’ha reduït en gairebé un 10%, unes 7.872. 
En termes de massa productiva, les dades ens mostren una reducció de l’11%, un total 
de 118.299 llocs de treball menys.

La Taula 1 mostra l’evolució del nombre d’assalariats entre els anys 2011 i 2012. S’hi 
observa com, per efecte de la crisi econòmica, el nombre total d’ocupats disminueix tant 
a la ciutat de Barcelona com al conjunt de la seva àrea metropolitana, si bé en el primer 
dels dos àmbits l’incidència és menor (-0,6%) que no pas en el segon (-1,8%).

Per grans sectors d’activitats, el sector serveis (ja de per si el més nombrós), és el que 
menys llocs de treball destrueix, especialment a la ciutat de Barcelona. Per contra, el 
sector industrial i, sobretot, la construcció, es veuen més àmpliament afectats per la 
crisi. Lògicament aquesta tendència general es repeteix a l’hora d’analitzar l’evolució de 
l’ocupació per activitats econòmiques concretes, ja que són les activitats terciàries, ja si-
gui de serveis a les persones com a les empreses, les que menys disminueixen o, en ca-
sos concrets, augmenten el nombre d’ocupats: les activitats financeres i d’assegurances 
i el subministrament energètic. En aquest cas, no s’observen diferències significatives 
entre Barcelona i la seva àrea metropolitana.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball de la Generalitat de Catalunya.

SECTORS

CCAE 1 Dígit

BARCELONA

BARCELONA
2011

2011

448

155.648

64.951

1.055.062

1.276.109

279

72.822

27.733

740.780

841.614

269

75.196

34.114

737.470

847.049

279

49

60.436

2.416

9.921

27.733

125.256

39.396

61.647

43.402

39.260

9.768

67.310

93.833

77.467

56.765

79.490

18.266

23.981

4.616

323

841.614

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

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

441

180

132.149

2.557

12.905

53.255

220.045

66.563

82.847

56.389

42.756

11.738

87.844

135.838

91.125

77.311

116.637

24.748

33.362

4.867

326

1.253.853

-9,0

36,7

-6,0

9,2

-0,3

22,0

-2,2

-4,3

2,2

-2,9

15,9

2,1

-0,9

-1,3

-1,5

2,5

-0,6

-0,2

-3,5

0,4

1,2

1,8

3,6

-8,2

-4,4

6,3

1,1

23,0

-2,2

-2,2

1,9

-5,4

17,5

2,3

-0,5

-0,4

1,4

2,6

0,0

0,8

-3,1

-0,1

1,5

0,6

411

147.791

53.255

1.052.396

1.253.853

-3,6

-3,3

23,0

0,4

0,6

-9,0

-5,3

22,0

-0,3

1,8

2011

2011

2012

2012

2012

2012

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

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

Educació

Act. artístiques, recreatives i 
d’entreteniment

Organismes extraterritorials

Serveis

Indústries extractives

Adm. pública, i  Seg Social 

Activitats sanitàries i de 
serveis socials

TOTAL

Altres serveis

Construcció

TOTAL

Taula 1. Evolució dels assalariats per sectors i activitat econòmica. 2T2011-2T2012
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En clau formativa, la dualitat dels nivells formatius de la població de Barcelona comen-
tada anteriorment s’observa al llarg dels diferents components que integren el mercat 
de treball: l’ocupació, l’atur i la contractació. És a dir, hi ha un comportament en el mer-
cat de treball clarament diferenciat entre les persones que tenen una formació especia-
litzada superior i les que només disposen de titulacions bàsiques.

Així, malgrat que la crisi econòmica afecta a tots els nivells d’instrucció, no és d’estranyar 
que els principals indicadors siguin més favorables a aquelles persones amb nivells 
formatius superiors: graduats en CFGS i estudis universitaris. En termes d’atur, aquests 
dos col·lectius presenten unes taxes inferiors que la resta de nivells formatius i es-
tan menys temps buscant feina. Pel que fa a la contractació, presenten uns nivells de 
temporalitat inferiors. Probablement per aquests factors i altres de relacionats amb les 
condicions laborals (no menys importants), els graduats en FP són, de tots els nivells 
formatius, els que presenten un nivell de satisfacció més elevat en relació a la feina que 
desenvolupen, segurament perquè s’ajusta millor a la formació rebuda.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EPA (INE).

Taula 2. Taxa d’atur per nivell d’instrucció i edat segons àmbits territorials. 1T2012

ÀMBIT
PRIMÀRIA O 
INFERIOREDAT TOTALSECUNDÀRIA CFGM CFGS

TÍTOLS 
UNIVERSITARIS

16-24

25-34

35-44

45 i més

Total

16-24

25-34

35-44

45 i més

Total

Prov. de 

Barcelona

Catalunya

72,70%

34,10%

39,30%

24,10%

31,80%

71,40%

42,50%

39,60%

27,10%

35,20%

54,40%

27,10%

26,10%

18,00%

26,20%

53,30%

28,90%

26,20%

17,10%

26,10%

50,20%

22,80%

17,20%

13,80%

22,20%

47,50%

22,90%

18,30%

13,00%

22,00%

29,90%

21,10%

12,30%

14,80%

17,30%

30,30%

20,60%

13,30%

14,70%

17,40%

51,00%

22,30%

19,10%

16,80%

21,60%

50,10%

23,70%

20,00%

17,00%

22,30%

30,00%

13,00%

7,20%

8,40%

9,90%

30,50%

12,30%

7,70%

8,10%

9,90%
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El nombre de persones afiliades a activitats econòmiques d’alt valor afegit i d’alt con-
tingut tecnològic mostren una tendència a l’alça en totes dues activitats a la ciutat de 
Barcelona, ja que l’any 2012 un de cada dos treballadors s’ocupa en activitats d’alt va-
lor afegit i un de cada deu en alt contingut tecnològic. Es tracta d’uns valors superiors 
que a la RMB i a Catalunya.

Les activitats econòmiques que han generat ocupació són les vinculades als sectors 
d’alt valor afegit i d’alt contingut tecnològic, mentre que la resta d’activitats no n’estan 
generant o n’estan destruint: les activitats que més ocupació han generat són les que 
tenen major valor afegit i contingut tecnològic i es tracta, en la majoria dels casos 
d’activitats de serveis a les persones i/o a les empreses. Aquest fet és especialment 
destacable si es té en compte que de les 89 activitats econòmiques que contempla 
la CCAE09 a dos dígits, només 21 han crescut en nombre de treballadors afiliats. En 
contraposició, les que més ocupació han destruït són les que no estan tan associades 
al coneixement ni al desenvolupament tecnològic, com és la construcció. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball de la Generalitat de Catalunya.

c. Afiliació a activitats d’alt valor afegit

Gràfic 2. Persones afiliades a sectors estratègics. Barcelona. 1T2008-1T2012

ANY
2008

2009

2010

2011

2012

Resta de RMB 2011

CAT 2011

45,56

45,87

46,70

47,29

47,75

41,06

37,32

9,18

9,23

9,18

9,22

9,27

9,42

8,38

Alt valor afegit Alt contingut tecnològic

Taula 3. Persones afiliades a sectors estratègics. Barcelona. 1T2008-1T2012 

2008

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
2009 2010 2011 2012 RMB 2012 CAT 2012

45,56 45,87 46,70 47,29 47,75

41,06

37,32

9,18 9,189,23 9,22 9,27 9,42 8,38
Alt valor afegit

Alt contingut tecnològic
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III. El context educatiu
Durant el curs 2011-2012, últim del qual es disposen xifres oficials en el moment de 
l’elaboració de l’edició 2012 de l’Anuari, la xifra de matriculats en FP a la ciutat de Bar-
celona era de 30.285 alumnes. Segons el tipus de cicles cursats, el nombre d’alumnes 
en CGFM era de 11.804 i el de CGFS, de 18.481.

Pel que fa a l’oferta, durant aquell mateix curs s’oferien un total de 141 cicles, correspo-
nents a 22 famílies professionals diferents, impartits en 82 centres. L’opció majoritària 
de l’alumnat a la ciutat és la de centres de titularitat concertada o privada (36,73% 
i 16,29% respectivament) enfront dels centres totalment públics (46,98%), tendència 
significament diferent de la del conjunt de Catalunya (on el 73,63% dels alumnes cur-
sen estudis en centres públics).

Cal tenir en compte que de cara al curs 2012-2013, s’han introduït noves titulacions que 
donen resposta 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: 

 CFGS en Paisatgisme i Medi rural
 CFGS en Energies renovables
 CFGS en Animació en 3D, Jocs i Entorns interactius 
 CFGS en Estilisme i Direcció de Perruqueria
 CFGS en Educació i Control Ambiental
 CFGS en Vestuari a mida i per a Espectacles

a. Evolució de la matriculació.
Durant el curs 2011-2012, l’alumnat que va cursar estudis d’FP a la ciutat de Barcelona 
va ser de 30.285 persones, xifra que representa un augment del 0,97% respecte del 
curs anterior i d’un 27,91% respecte del curs 2007-2008. Cal interpretar aquesta evolu-
ció des d’una perspectiva demogràfica: l’estancament relatiu en el nombre d’estudiants 
d’aquest darrer curs, sobretot, per la pròpia dinàmica demogràfica del país, ja que, per 
motius relatius a la pròpia estructura de la població, el nombre de persones pertan-
yents a les generacions més joves presenta una certa tendència a l’estabilització. Des 
d’aquesta mateixa òptica pot explicar-se el lleuger augment que ha experimentat la po-
blació que cursa estudis universitaris (2,07% d’augment respecte el curs 2006-2007).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Consorci d’Educació de Barcelona.

2004-05

8.586

13.520

22.106

24.248

188.170

2006-07

9.064

13.700

22.764

22.900

187.689

2008-09

9.988

14.876

24.864

22.412

187.179

2009-10

10.780

16.039

26.819

22.161

188.748

2010-11

11.894

18.100

29.994

21.876

188.882

2011-12

11.804

18.481

30.285

21.622

-

2011-12

26,65%

28,72%

27,91%

-4,12%

2,07%

2005-06

8.860

13.502

22.362

23.599

190.141

2007-08

9.320

14.357

23.677

22.552

185.055

NIVELL

CFGM

CFGS

TOTAL FP

BATXILLERAT

UNIVERSITAT

b. Evolució de les proves d’accés a estudis d’FP
Les xifres de la taula 5 mostren l’evolució del nombre d’inscripcions a les citades proves 
a la ciutat de Barcelona entre els cursos 2006-2007 i 2011-2012 (última dada disponible). 
Com ja és habitual en els darrers anys, es detecta una demanda creixent, fins a situar-se 
en el darrer curs en prop de 5.900 (xifra que representa un increment del 132,02% res-
pecte a les persones inscrites cinc cursos abans). Per cicles formatius, la major part de 
les inscripcions (el 57,15%) corresponen a CFGS i la resta (42,85%) a CFGM. No obstant 
això, aquestes darreres presenten un major creixement (141,82%) que no pas les prime-
res (125,18%).

Taula 5.
Evolució de la participació a proves d’accés a cicles d’FP. Barcelona. 2006-2012

Taula 4.
Evolució de l’alumnat d’ensenyament postobligatori. Barcelona. 
Cursos 2004-2005 a 2011-2012

Dones

Homes

Total

Dones

Homes

Total

373

672

1.045

678

819

1.497

35,7%

64,3%

100%

45,3%

54,7%

100%

513

930

1.443

887

1.100

1.987

638

1.028

1.666

984

1.082

2.066

35,5%

64,5%

100%

44,6%

55,4%

100%

38,3%

61,7%

100%

47,6%

52,4%

100%

780

1.123

1.903

1.167

1.471

2.638

788

1.224

2.012

1.455

1.823

3.278

788

1.224

2.012

1.455

1.823

3.278

41,0%

59,0%

100%

44,2%

55,8%

100%

39,2%

60,8%

100%

44,4%

55,6%

100%

39,2%

60,8%

100%

44,4%

55,6%

100%

166,22%

128,3%

141,8%

131,6%

119,9%

125,2%

CFGM

CICLES SEXE
N N N N N N %%%%%%

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2006-2007 2009-2010 2011-2012
2007-12

CFGM

2.542 3.430 3.732 4.741 5.290 5.898 132,0%TOTAL
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat 

de Catalunya.

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

d. Tendències de futur destacades.

En els darrers anys s’ha anat confirmant la tendència que la formació professional és 
també una bona via d’entrada a la universitat. Com en anys anteriors la principal via 
d’entrada a la universitat continua sent el batxillerat amb la corresponent prova d’accés 
(PAU). Al llarg dels darrers 6 anys aquesta via ha experimentat un creixement de gaire-
bé 3 punts percentuals. La segona via d’accés a la universitat és la de canvi de carrera i 
en tercer lloc l’entrada a través de la formació professional amb un 14,8%. Si observem 
la tendència de l’accés via CFGS veurem que s’equipara al valor del curs passat, mo-
ment en el qual es van implantar, com ja és conegut, els canvis normatius en l’accés a 
la Universitat per part dels graduats en FP i que va representar una caiguda de 2 punts 
percentuals. No obstant, la tendència d’aquesta via des de l’any 2007 és ascendent.

Tant els resultats de l’anàlisi quantitativa com qualitativa ens evidencien diferents ten-
dències emergents: la primera, i ja esmentada en la Memòria 2011, és l’ increment de 
la diversificació de l’alumnat que cursa formació professional, tant en termes d’edat 
com del nivell formatiu d’accés a l’FP. Aquesta diversificació de l’alumnat fa pensar que 
caldrà flexibilitzar l’oferta educativa per tal de donar resposta a una demanda diversifi-
cada. La segona tendència, o millor dit el segon gran repte és la reformulació de la for-
mació a l’empresa: en els anys vinents es definirà el paper que els tutors de l’empresa 
han de tenir en la formació en alternança dual, i en bona part, en dependrà d’aquesta 
implicació l’èxit d’aquesta formació. 

Taula 6.
Preinscripció universitària segons via d’accés. Catalunya. 2007-2012

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

2012

62,5

14,8

16,4

6,3

100,0
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IV. Inserció dels estudiants de formació professional
Les dades d’inserció dels graduats recentment mostren la mateixa tendència que en 
anys anteriors, tot i que s’ha incrementat sensiblement la permanència en el sistema edu-
catiu i, alhora, els que busquen feina. Aquesta és una tendència esperada en el context 
econòmic actual on la falta d’ofertes laborals i la tendència a una major especialització fa 
que el mercat de treball sigui cada cop més competitiu, i per tant, requereixi d’una major 
formació dels treballadors. En aquest sentit és destacable el 28% de persones que no-
més treballa, valor que es manté respecte de l’any 2011.

Com era d’esperar, i partint que la situació econòmica actual no és favorable per cap àm-
bit laboral, els resultats d’inserció laboral segons les famílies professionals (Taula 8) són 
molt diferents. Així, en primer lloc, cal destacar les famílies professionals que presenten 
una major proporció d’alumnes (més de la meitat) que s’han inserit laboralment de forma 
exclusiva o compatibilitzant  feina amb estudis, valor que per al conjunt dels graduats 
recentment en FP se situava en el 43,01%. Es tracta en concret de les famílies Hoteleria i 
turisme (53,81%) i Fusta i moble (52,94%). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Font: Elaboració pròpia a partir de l’Enquesta d’inserció laboral dels ensenyaments professionals 2012. Departament 

d’Ensenyament i Consell General de Cambres de Catalunya.

Taula 7.
Dades d’inserció dels graduats recentment. Barcelona. 2009-2012

Situació

Busca feina

Continua estudiant

Estudia i treballa

Només 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

2012

15,2

41,8

14,4

28,5

Ev. període

41,4

21,6

-18,2

-23,4
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Taula 8.
Inserció laboral per família professional. Graduats recentment. Barcelona. 2012

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Font: Elaboració pròpia a partir de l’Enquesta d’inserció laboral dels ensenyaments professionals 2012. Departament 

d’Ensenyament i Consell General de Cambres de Catalunya

Activitats agràries

Activitats físiques i esportives

Administració

Arts gràfiques

Comerç i màrqueting

Comunicació, imatge i so

Edificació i obra civil

Electricitat i electrònica

Fabricació mecànica

Fusta i moble

Hoteleria i turisme

Imatge personal

Indústries alimentàries

Informàtica

Instal·lacions i manteniment

Química

Sanitat

Serveis socioculturals

Tèxtil, confecció i pell

Transport i manteniment de vehicles

TOTAL

25,00%

49,39%

42,00%

46,30%

53,78%

41,18%

61,70%

48,59%

43,23%

5,88%

27,97%

32,91%

44,44%

61,22%

35,25%

35,25%

34,92%

43,32%

50,00%

39,53%

41,80%

33,33%

4,05%

15,25%

12,96%

11,76%

21,79%

8,51%

16,88%

12,90%

41,18%

18,22%

22,68%

22,22%

9,98%

22,95%

19,67%

17,11%

10,52%

25,00%

15,60%

15,20%

33,33%

23,89%

27,75%

29,63%

21,57%

22,00%

19,15%

26,34%

30,97%

52,94%

45,34%

29,07%

22,22%

19,27%

30,33%

35,25%

33,53%

22,03%

0,00%

36,54%

28,55%

8,33%

22,67%

15,00%

11,11%

12,89%

15,03%

10,64%

8,18%

12,90%

0,00%

8,47%

15,34%

11,11%

9,52%

11,48%

9,84%

14,44%

24,13%

25,00%

8,33%

14,46%

41,66%

46,56%

42,75%

40,74%

34,46%

37,03%

29,79%

34,52%

43,87%

52,94%

53,81%

44,41%

33,33%

28,79%

41,81%

45,09%

47,97%

46,16%

25,00%

44,87%

43,01%

Estic 
buscant 

feina
FAMÍLIES PROFESSIONALS Continuo 

estudiant
Estudio i 
treballo

Estic
treballant Total 

GRADUATS RECENTMENT. BARCELONA. 2012

Per acabar, i a tall de conclusió, cal esmentar que continua existint un desequilibri entre 
la demanda d’alguns cicles formatius en relació a l’oferta de llocs laborals requerits pel 
teixit productiu de la ciutat de Barcelona i la seva àrea d’influència, i per tant, és important 
continuar treballant per adequar encara més l’oferta formativa d’FP al mercat de treball i 
a la inversa.
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La Fundació BCN Formació Professional és un instrument al servei dels cen-
tres de formació professional de la ciutat i les entitats, empreses i represen-
tants dels sectors econòmics i socials de Barcelona i la seva àrea metropo-
litana, una eina pel desenvolupament de projectes compartits entre centres, 
sectors productius i la resta d’operadors que participen en l’FP de la ciutat.

4.0
Institucional

Objectius fundacionals
a) Contribuir al desenvolupament d’un sistema de formació professional 
de qualitat i eficaç per a la ciutat, tenint com a referent els diferents agents 
econòmics i socials de Barcelona i de l’àrea metropolitana.

b) Impulsar iniciatives per a la millora del procés de transició a la vida activa 
del jovent, especialment per a l’alumnat amb més dificultat d’inserció laboral.

c) Fomentar la cultura del treball de qualitat per a la millora del capital humà, 
optimitzant la inserció laboral del jovent de Formació Professional en el con-
text d’una ocupació qualitativa a fi de reforçar el desenvolupament econòmic 
de la ciutat.

d) Contribuir a través de la formació professional a la consolidació del con-
cepte de Barcelona territori obert a Europa, mitjançant la gestió d’accions de 
mobilitat per Europa per al jovent, el professorat de formació professional i 
per al personal de les empreses.

e) Participar en la identificació i gestió dels centres integrals que es desen-
volupin a la ciutat de Barcelona per tal de contribuir en la integració de les 
ofertes formatives professionalitzadores.
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4.1 
Organització
La Fundació BCN Formació Professional està organitzada a través d’una Presidència, 
una gerència, una coordinació administrativa i tres àrees funcionals de treball: 

a) Observatori FP, 
b) FP i empresa, 
c) Mobilitat i relacions internacionals.

De forma general, les principals funcions de cada àrea són les següents:

Presidència1

Excm. Xavier Trias
Sr. Ramon Paredes

Gerència
Ricard ComaAdministració

Elisabet Sales
Eva M. Ibáñez

Àngels Castillón2

Observatori FP
Angel Tarriño3

Anna Punyet

FP i Empresa
Montse Blanes

José J. Mohedano
Gemma Sepúlveda

Mobilitat i RR.II
Roser Bertran
Jordi Castillo
Sol Bermejo4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Presidència d’honor: Excm. Xavier Trias  // Presidència Executiva: Sr. Ramon Paredes

2. Assistent del Consell de l’FP de Barcelona

3. Va cursar baixa el juny del 2012 i substituït per Anna Punyet

4. Assistent de l’Associació Xarxa FP

Elaboració d’indicadors de l’FP

Realització d’estudis i informes
d’investigació

Detecció de les tendències en matèria 
d’FP en el context nacional i internacional

Avaluació de la posició de 
Barcelona en matèria d’FP

Impuls de projectes per a la millora de 
la relació de l’FP amb l’empresa

Foment d’iniciatives per a 
l’emprendedoria

Promoció de valors i 
actituds professionals

Orientació professional i insersió laboral

Foment de les relacions internacionals
de ciutats i institucions educatives

Gestió de la mobilitat d’estudiants,
professors i directius

Promoció de l’aprenentatge de
llengües estrangeres

Participació en programes europeus per a 
la innovació

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

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

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

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

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

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

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

Àrea Observatori FP Àrea FP i Empresa Àrea Mobilitat i RR.II
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4.2 
Patronat i entitats col·laboradores

I.Patronat

El Patronat de la Fundació BCN Formació Professional que ha fet possible la promoció i 
la millora de la qualitat de la formació i la inserció professional a Barcelona en l’exercici 
2012 és el format per les persones següents:

Sr. Xavier Trias i Vidal de Llobatera
President Honorífic

Sr. Ramon Paredes Sánchez-Collado
President Executiu

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

Sr. Raimon Bergós i Civit
Secretari

Sr. Joan Clos i Matheu
Sr. Jordi Hereu i Boher
Sr. Josep Arcas i Romeu
Sra. Marina Subirats i Martori
Sra. Montserrat Ballarín i Espunya
Sr. Pasqual Maragall i Mira
Sr. Xavier Carbonell i Roure
Patrons honorífics

MEMORIA2012.indd   24 30/09/13   15:34



25

II.Empreses i entitats col·laboradores

a) Institucions, entitats i empreses conveniades que donen suport
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 d’Educació de Barcelona
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Estudi Regina Puig
Fira Internacional de Barcelona
Fotoletra, S.A.
Fundació Gas Natural
Fundació Inform
Gremi de l’Electricitat i Fontaneria de Barcelona
Gremi d’Hotels de Barcelona
Gutmar S.A. Mecànica de Precisió
IMEB – Institut Municipal d’Educació de Barcelona
IVEAEMP@ - 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
TMB – Transport Metropolitans de Barcelona
UGT – Unió General de Treballadors de Catalunya
Unió Sindical de CC.OO del Barcelonès
Universitat Politècnica de Catalunya
Venar i Fills, S.L.

El conjunt d’empreses, entitats i institucions que han col·laborat amb la Fundació BCN Forma-
ció Professional per a promoure els diferents projectes d’aquest 2012 han estat les següents: 

b) Institucions, entitats i empreses que han prestat una col.laboració
45 Soluciones alimentarias
Arcadie España, S.L
Cal Blay
Consell General de Cambres de Catalunya
Consorci de la Formació Contínua de Catalunya
Direcció General de Joventut. Departament de Benestar Social i Família
Endesa
Escola de Viticultura i Enologia Mercè Rosell i Domènech
Fundació “la Caixa”
Guzmán Gastronomia
Infojobs
Nissan
Panrico
Regidoria d’Adolescència i Joventut
Restaurant No No No
Rieju 
Secretaria d’Universitats i Recerca. Departament d’Economia i Coneixement
Servei d’Ocupació de Catalunya. Departament d’Empresa i Ocupació
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III.Instituts, centres d’FP, escoles i establiments
Els instituts, centres de formació professional, escoles i establiemnts que han participat 
dels projectes de la Fundació BCN Formació Professional durant aquest 2012 han estat 
els següents:

Instituts
Escola d’Art del Treball
Escola Massana
INS Anna Gironella de Mundet
INS Ausiàs March
INS Bonanova
INS Consell de Cent
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 Mitjans Audiovisuals (EMAV)
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INS Narcís Monturiol
INS Poblenou
INS Rubió i Tudurí
INS Salvador Seguí
INS Vall d’Hebron

Centres FP
Ceir Arco
Centre Colomer
Centre d’Estudis Politècnics
Centre d’Estudis Roca
Centre d’Estudis Sant Francesc (CESF)
Centre d’Estudis Stucom
Centre de Formació Professional Bemen-3
Centre d’Estudis Fundació Prat
Centre Lòpez Vicuña
Centre Santapau-Pifma
CETT-Escola d’Hoteleria i Turisme
Ceyr-Villarroel
DEIÀ Escola d’Art i Superior de Disseny
Escola d’aprenents SEAT
Escola Santíssima Trinitat
Estunac, SL (Blancafort) 
ETP Jesuïtes El Clot
ETP Xavier

Institució Cultural del CIC
Jesuïtes Sant Ignasi - Sarrià
Joan Pelegrí
La Salle Barceloneta
Monlau
Palcam
Sagrat Cor Sarrià
Salesians de Sarrià

Escoles i establiments
ACIDH - Assoc. Cat d’Integració i Desenv Humà (NEE)
Associació per a Joves TEB
Casal dels Infants per l’acció social als barris
Centre Cruïlla - Parròquia Sant Bernat
Centre Gaudí
Escola Pia Balmes
Escola Pia Calassanci
Escola Pia Sant Antoni
Femarec SCCL
Fundació Comtal
Impulsem S.C.C.L.
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5.0
Projectes
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5.1 
Àrea 
Observatori FP

En aquests darrers anys s’ha evidenciat la necessitat i la importància de proporcionar 
informació de forma sistèmica i permanent sobre la formació professional, tant inicial 
com ocupacional, i, alhora sobre les necessitats del teixit productiu i el mercat de treball 
de la ciutat de Barcelona i la seva àrea d’influència, com és la Regió Metropolitana de 
Barcelona. En el context actual de recessió econòmica esdevé imprescindible optimit-
zar l’informació i els recursos existents sobre la formació professional. 

L’Observatori de l’FP ha esdevingut en els darrers anys un instrument clau per a la cons-
trucció de coneixement sobre el sistema de l’FP per tal de mostrar les dinàmiques que 
es generen a la ciutat de Barcelona perquè els agents educatius, econòmics i socials, 
tant públic com privats, puguin disposar d’informació que millori la planificació, la pre-
venció i la dinamització de tendències per tal d’assolir els escenaris més favorables per 
a Barcelona.

Les funcions de l’Observatori de l’FP per a donar resposta al Pla Estratègic 2012-2015, 
són 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 contribuir 
a la planificació de polítiques públiques, de centres de formació i l’oferta formativa vin-
culada 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.

Durant l’any 2012 s’han desenvolupat les següents línies i projectes de treball:
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La Guia de l’FP havia esdevingut el producte principal de la campanya sobre l’FP que des 
del 2005-2006 impulsava l’Ajuntament de Barcelona. Aquest curs 2012-2013 no hi hagut 
campanya de la Formació Professional, però no obstant des de la fundació s’ha cregut im-
prescindible editar la Guia de la Formació Professional a Barcelona 2012-2013, donat que 
es tracta d’un recurs que facilita la divulgació i la comprensió de la diversitat i complexitat 
d’oferta dels estudis d’FP, que a Barcelona aglutinen més de 170 títols del catàleg nacional, 
en 92 instituts i centres de formació professional de la ciutat.

La Guia de la Formació Professional a Barcelona 2012-2013 és una de les eines més impor-
tants per a una bona orientació dels i de les joves i llurs famílies. La Guia FP conté la relació 
dels centres de la ciutat que ofereixen Formació Professional i Programes Qualificació Pro-
fessional Inicial i comprèn una detallada informació de tots els títols que s’imparteixen a la 
ciutat, les vies d’accés, les sortides professionals de cadascuna i vídeos divulgatius de les 
famílies professionals.

El 2012 la Guia FP es va distribuir a través de l’estand del Consorci d’Educació de Barcelona 
al Saló de l’Ensenyament, les Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC) i els Punts d’Informació 
Juvenil (PIJ). També s’han fet arribar alguns exemplars als instituts i centres d’FP de la ciutat.

La Guia FP s’adreça a tota 
la població activa, especial-
ment a les persones interes-
sades en formar-se en FP, 
d’entre les quals predomina 
l’alumnat de 16-18 anys, 
encara que també treballa-
dors en atur i treballadors 
en actiu que volen actualit-
zar les seves competències 
o bé requalificar els seus 
coneixements per canviar 
de sector professional.

Imatge de la guia de l’FP. 

Guia de la Formació Professional a 
Barcelona 2012-2013 
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La principal novetat de la Guia FP 2012-2013 ha estat l’aposta de la fundació per oferir-
la en suport tecnològic, més proper a l’ús de les tecnologies més actuals que usen els 
i les joves. Per aquesta raó el curs 2012-2013 ha tingut una Guia de la Formació Pro-
fessional a Barcelona en format paper, en format web i en format App per a dispositius 
mòbils i tabletes Android. Els formats web i App Android han ajudat a que la Guia FP 
sigui un recurs totalment actualitzat, d’interès i consulta els 360 dies de l’any. Durant el 
curs 2012-2013 l’aplicatiu ha tingut més de 500 descàrregues només per a Android.

Imatge aplicació de la Guia FP

Aplicació per
a web mòbils 
i tabletes 
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Els premis Laus són organitzats per l’Asociación de Diseñadores Gráficos y Directores 
de Arte del FAD (ADG-FAD). El ADG es una associació privada d’àmbit estatal que des 
de fa més de 50 anys té per objectiu promoure el disseny gràfic i la comunicació visual 
en la vida cultural i econòmica del país. Els premis Laus són la millor representació 
d’aquest ambiciós objectiu, un escenari incomparable dels millors treballs en disseny i 
comunicació, i una excel·lent mostra del millor talent gràfic del país. 

La Fundació BCN Formació Professional i l’Ajuntament de Barcelona, juntament amb 
l’agència de publicitat *S,C,P,F de Barcelona, van ser distingits amb un dels prestigio-
sos guardons LAUS 2012, categoria OR, en la 42a edició dels Premis Laus de Disseny 
Gràfic i Comunicació Visual, en l’apartat de Direcció d’art en fotografia, per la Campanya 
FP 2011-2012 que, entre d’altres aplicacions, va donar lloc a la imatge de la Guia FP.

La cerimònia de l’entrega de premis, que va tenir lloc el 5 de juliol, va ser presidida pel 
Conseller de Cultura, Hble. Ferran Mascarell i presentada i conduïda per l’actor, guionis-
ta i humorista Berto Romero, acompanyat dels The Pinker Tones.

Guanyadors
Premi 
LAUS OR
2012 
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Foto: Gerent de la Fundació BCN Formació Professional i representants de l’agència de publicitat 
*S,C,P,F i de l’Ajuntament de Barcelona
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Aquest any s’ha elaborat la tercera edició de l’Anuari de la Formació Professional a 
Barcelona, 2012: Mercat de treball i Formació Professional a Barcelona i es consolida 
així una eina estratègica per a la gestió i la planificació en matèria d’FP i mercat de 
treball amb la voluntat, d’una banda, de l’establiment d’un recull sistemàtic i perma-
nent d’indicadors i la seva posterior anàlisi dels diferents subsistemes de la formació 
professional inicial i per l’ocupació, així com el seu encaix en el mercat de treball. I de 
l’altra, continuar avançant en nous indicadors fruit de noves fonts d’informació. Per 
aquest motiu, per tal de mostrar tendències i extreure’n conclusions rellevants sobre 
la realitat de la ciutat de Barcelona s’ha donat continuïtat als indicadors clau que s’ha 
anat aportant des de la primera edició d’aquesta publicació, i al mateix temps, amb la 
voluntat de continuar innovant i treballant per una millor comprensió de les dinàmiques 
socials i econòmiques de la ciutat, se n’han incorporat de nous. 

Així doncs, l’Anuari de l’FP a Barcelona es consolida com una eina de referència i dóna 
resposta a les qüestions bàsiques i claus en matèria de formació professional i mercat 
de treball.

L’anuari 2012 presenta dues grans novetats importants: la primera és l’accés i l’explotació 
de l’Enquesta a la Joventut de Catalunya 2012 que elabora l’Agència Catalana de la 
Joventut del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya 
i la segona l’anàlisi de dades referents a les ofertes de treball a partir de dos portals 
d’internet: Feina Activa i Infojobs. La primera és gestionada pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya i es difon a través de l’Observatori d’Empresa i Ocupació i la segona, gràcies 
a la col·laboració amb l’empresa Infojobs, que gestiona la mateixa empresa, les dades 
de la qual ha cedit a la Fundació BCN Formació Professional. 

Anuari de la Formació 
Professional a Barcelona, 2012: 
Mercat de Treball i FP a Barcelona
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Fundació BCN Formació Professional

Anuari FP 2012

Acte de presentació al palau Macaya
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Aquesta iniciativa és pionera en l’Estat espanyol, ja que l’anuari és el primer recull in-
tegral d’FP que aborda dades a diversos nivells territorials (OCDE, Espanya, Catalunya, 
RMB, Província de Barcelona i Barcelona ciutat), que contempla totes les modalitats 
d’FP (Inicial, per l’Ocupació i a Distància) i que analitza 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.

Algunes conclusions a què s’arriba un cop analitzades les dades són: 

1. La ciutat de Barcelona ofereix l’escenari propici per facilitar als i les joves una forma-
ció especialitzada i qualificada i, per tant, caldria optimitzar més els recursos existents 
en formació professional inicial i per l’ocupació.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Continuar revaloritzant els cicles formatius de formació professional, especialment 
els de grau mig. Al curs 2011-2012 s’ha matriculat 30.285 persones en FP de les quals 
11.804 a cicles de grau mig i 18.481 a grau superior.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Millorar l’informació i l’orientació adreçada tant als i les joves i les seves famílies com 
als centres i a les empreses.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. La població de Barcelona i el seu mercat de treball presenten una dualitat important: 
les persones amb uns baixos nivells formatius presenten uns nivells d’atur de llarga 
durada més alts que la resta, així com unes condicions laborals inferiors. En canvi, les 
persones amb estudis terciaris, tant de CFGS com de Grau universitari, tenen unes mi-
llors condicions d’entrada i permanència en el mercat de treball. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Cal millorar el coneixement i l’adequació dels perfils professionals, tant en termes del 
sistema educatiu reglat com del mercat de treball. Els centres s’han de poder adaptar 
als sectors i les competències emergents del sector econòmic, i les empreses han de 
poder identificar i relacionar les seves necessitats en clau d’FP. Només el 9% dels llocs 
de treball  ofertats a través de l’empresa Infojobs estan adreçats a perfils d’FP.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. És clau innovar en la formació en alternança ja que, cal un canvi de paradigma 
de la formació a l’empresa. El sistema ha de poder dotar d’experiència als i les joves 
graduats en FP: només el 7% de les ofertes laborals publicades a Infojobs adreçada a 
perfils d’FP no demanen experiència laboral. 

La presentació d’aquesta tercera edició de l’Anuari de l’FP a Barcelona es va fer al 
Palau Macaya. L’acte va ser presidit per l’Il·lm. Sr. Gerard Ardanuy, Regidor d’Educació 
i d’Universitats i Vicepresident del Consorci d’Educació de Barcelona a qui va acom-
panyar a la taula el Sr. Francesc Ventura,  Director del Palau Macaya, el Sr. Melcior 
Arcarons, Director General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim 
especial del Departament d’Ensenyament, la Sra. Olga Campmany, Directora del Con-
sorci d’Educació de Formació Contínua de Catalunya i el Sr. Ricard Coma, Gerent de la 
Fundació BCN Formació Professional. 

Els principals resultats de l’estudi el van presentar la Sra. Montse Blanes, Respon-
sable de les Àrees FP i Empresa i Observatori FP i la Sra. Anna Punyet, tècnica de 
l’Observatori de la Fundació BCN Formació Professional.
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Durant l’any 2012 s’ha consolidat el Sistema d’indicadors de suport a la planificació en 
format electrònic. Aquesta publicació de caràcter semestral té l’objectiu de vincular la 
tendència del mercat de treball a la Regió metropolitana de Barcelona amb l’oferta for-
mativa d’FP de la ciutat de Barcelona. Al mateix temps, s’hi posa en relació els subsec-
tors econòmics amb les diferents famílies professionals. La seva finalitat és la d’oferir 
informació estratègica de forma ràpida i sintètica.

El SISP va adreçat als principals òrgans de planificació per tal de facilitar l’orientació 
i la presa de decisions. Consta de 4 o 5 indicadors bàsics per cada un dels apartats i 
està estructurat 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

Al llarg de l’any 2012 s’han elaborat dues actualitzacions, una referent al quart trimestre 
de l’any 2011 i l’altre al segon trimestre de l’any 2012.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Web de Fundació BCN Formació Professional: Observatori FP

SISP – 
Sistema d’indicadors de 
suport a la planificació

MEMORIA2012.indd   37 30/09/13   15:34



38

Durant aquest any s’ha donat continuïtat a la col·lecció dels informes Els sectors econò-
mics emergents i la Formació Professional a la RMB iniciada l’any 2010. 

Aquest cop s’ha analitzat el sector de les Indústries Alimentàries perquè és un dels sec-
tors que millor està gestionant la crisi i, alhora, es troba en un procés de transformació i 
d’adaptació als canvis tecnològics i alimentícis de la societat actual. Per aquest motiu ca-
lia analitzar l’encaix entre els continguts formatius que s’imparteixen en els cicles forma-
tius de la formació professional i les competències professionals requerides pel sector. 

Les principals recomanacions extretes de l’estudi han estat les següents: 

A nivell sistèmic:
• Potenciar i replantejar la formació a l’empresa.
• Agilitzar i optimitzar els processos d’actualització curricular.
• Millora de l’orientació.

A nivell del sector de les Indústries Alimentàries:
• Potenciar el màrqueting educatiu de centre.
• Intensificar l’apropament a les empreses xarxa centres-empresa.
• Potenciar les competències transversals i els continguts generalistes de la professió.
• Potenciar els perfils mixtos.
• Perfils professionals orientats a la internacionalització.
• Perfils professionals formats i qualificats.
• Incrementar la presència dels centres educatius en projectes estratègics.

Portada Estudi Ind. Alimentàries Targetó Sectors económics industries alimentàries

Els Sectors econòmics emergents i 
la Formació Professional a la RMB:
Sector Indústries alimentàries
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L’estudi ha permès definir línies d’actuació, entre les quals l’aposta per la formació en 
alternança, la qual ha permès encentar línies de diàleg i de col·laboració per portar 
a terme experiències de formació dual, així com afavorir el diàleg entre els diferents 
agents, els centres educatius, les empreses i l’Administració. Cal dir que l’estudi ha es-
tat impulsat per la Fundació BCN Formació Professional amb el suport de l’Ajuntament 
de Barcelona i la col·laboració de l’empresa Nestlé.

L’acte de presentació va tenir lloc el 13 de desembre a l’Escola d’Hoteleria i Turisme 
de Barcelona (EHTB) i va córrer a càrrec de les diferents personalitats representants el 
sector de la Indústria Alimentària: centres, empreses i administració.

Sr. Manel Barroso. Director de l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Barcelona
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
l’Il.lm Sr. Gerard Ardanuy. Regidor d’Educació i Universitats
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sra. Anna Punyet. Observatori FP de la Fundació BCN Formació Professional
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En acabar l’acte de presentació de l’estudi el cuiner i empresari Sr. Ismael Prados va 
realitzar una Master Class on va exemplificar l’importància d’optimitzar el manipulat i 
el processat en el sector, mantenint l’excel·lència del producte. Finalment, la cloenda 
de l’acte va anar a càrrec del Sr. Ricard Coma, gerent de la Fundació BCN Formació 
Professional.

Sr. Ismael Prados. Cuiner i empresari
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sr Ricard Coma. Gerent de la Fundació BCN Formació Professional

Els resultats de l’estudi s’han editat en una publicació que podeu trobar a la pàgina web 
de la fundació: www.fundaciobcnfp.cat

Master-class a l’Escola d’Hoteleria i Turisme 
de Barcelona

Cloenda de la presentació a l’Escola 
d’Hoteleria i Turisme de Barcelona 
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Servei de suport i desenvolupament als agents educatius, socials i econòmics
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aquest projecte neix de la necessitat de donar resposta als diferents agents socioeconò-
mics que requereixen d’eines i coneixement de suport a la planificació i la gestió en 
matèria de formació professional. 

Aquest servei va adreçat als centres educatius interessats a realitzar estudis sobre el 
mercat de treball, els perfils professionals i les competències requerides, així com les 
qualificacions amb més demanda per tal d’orientar la seva gestió i l’oferta formativa. 
Així mateix, a les empreses que vulguin adequar els seus perfils professionals amb els 
futurs professionals formats en la formació professional. 

Finalment, cal esmentar que aquesta iniciativa també pretén oferir informació a les famí-
lies i als estudiants que han de decidir sobre el seu futur: conèixer el mercat de treball 
i el sistema educatiu facilita aquesta difícil decisió que pot determinar el futur laboral 
de molts joves.

A més de donar resposta específica als diferents agents, s’ha elaborat un estudi sobre 
el sector de l’Electricitat i l’Electrònica, que també està disponible en la pàgina web de 
la fundació www.fundaciobcnfp.cat

Suport a la
clusterització
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Èxit FP – Estudi de factors d’abandonament escolar prematur en FP
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D’acord amb la finalitat de l’Observatori FP i de la Fundació BCN Formació Professional 
de construir coneixement per tal de contribuir al disseny d’estratègies que enforteixin la 
formació professional inicial i el mercat de treball a la ciutat de Barcelona, s’ha elaborat 
un estudi sobre els factors d’abandonament escolar prematur i la seva incidència en 
la ciutat. 

Aquest projecte ha donat fruit diferents informes, el primer centrat en l’anàlisi sobre 
el fenomen, cada cop més preocupant, sobre els joves que ni treballen ni estudien. 
L’objectiu central ha estat la identificació i la quantificació del seu impacte a la ciutat de 
Barcelona. En segon lloc, i com a possible resposta a aquest fenomen, ha estat l’anàlisi 
centrada en la descripció i l’impacte de les passarel·les educatives en el sistema for-
matiu reglat en termes social i en el mercat de treball.

FP
en perspectiva

Mesura de govern pla 16-19

Ambdós estudis han donat lloc l’elaboració i l’ im-
puls de la Mesura de govern “Pla 16-19: Programa 
de recuperació acadèmica d’alumnat 16-19 anys per 
promoure la seva qualificació i inserció laboral”. Així 
mateix, ha donat lloc al projecte “Pla 16-19. Qualifica-
ció professional per a joves” que s’impulsa des de la 
Fundació BCN Formació Professional.
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Suport d’informació permanent
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Una de les principals funcions de l’Observatori és la d’identificar tendències emergents 
a partir de la construcció de coneixement amb la voluntat de promoure accions que 
millorin el sistema de la formació professional i la seva adequació amb el mercat de 
treball. Amb aquesta voluntat, durant l’any 2012, s’han realitzat diferents informes in-
terns que han reforçat programes i accions d’altres àrees de la Fundació BCN Formació 
Professional. 

En aquesta mateixa línia de treball s’ha anat actualitzant indicadors estratègics de forma 
permanent dels principals indicadors del sistema de l’FP tant a la ciutat de Barcelona 
com a d’altres països de la Unió Europea, per tal de promoure i difondre l’importància 
d’apropar els dos sistemes: l’educatiu i el laboral.

De forma puntual, i sota demanda, s’ha facilitat informació al Consell de la Formació 
Professional de Barcelona. 

Espai web
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per últim, i amb la voluntat de transmetre de forma actualitzada, accessible i àgil tot el 
contingut dels diferents projectes de l’Observatori FP cal destacar la consolidació de 
l’espai web. A través d’aquest espai es posa a l’abast per a tota la comunitat educativa 
vinculada a l’FP i, en general, a tothom que estigui interessat/da, tots els indicadors, 
informes i projectes generats per l’Observatori FP.

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 la seva àrea metropo-
litana (AMB). També es posa a l’abast una sèrie d’indicadors de repte de futur en clau 
internacional, font de recursos documentals i dades, així com un glossari de l’FP i un 
servei de consultes.
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Espai web Observatori FP
Web de 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 área 
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. 

• 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 2012 s’han desenvolupat els projectes següents:
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Per segona vegada consecutiva, la fundació ha impulsat el projecte “Aula Empresa”, el 
qual té per objecte l’aplicació de la metodologia de simulació, que facilita l’aprenentatge 
pràctic en el mòdul formatiu “L’empresa a l’aula” del cicle formatiu de Grau Mitjà de 
Gestió administrativa.

La metodologia consisteix a aplicar el programa SEFED (Simulació d’Empreses amb 
Finalitats Educatives), el qual es caracteritza per la reproducció de situacions reals de 
treball utilitzant la simulació d’empreses com a metodologia d’aprenentatge. L’alumnat 
participant s’integra en un context on es viu l’ambient laboral i es donen les condicions 
d’una relació de treball.

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

La convocatòria d’aquesta segona edició, l’objecte de la qual és donar suport a través 
d’ajuts econòmics als instituts i centres d’FP de la ciutat de Barcelona que considerin 
d’interès l’aplicació de la metodologia SEFED, es va presentar el mes d’abril.

Aula
Empresa
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Els centres que van presentar-se i han participat en l’experiència 
durant el curs 2012-13 han estat:

1. Institut Vall d’Hebron
2. Institut Poblenou
3. Centre d’Estudis Stucom
4. Centre de Formació Professional Bemen-3
5. Escola Tècnico-Professional Xavier
6. Salesians de Sarrià
7. Escola Santíssima Trinitat
8. Institut Lluïsa Cura
9. La Salle Barceloneta
10. Centre d’Estudis Roca 

Aula empresa
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Tercera edició
dels premis
FPemprèn

Els Premis FPemprèn, són un reconeixement públic als millors projectes empresarials 
realitzats per estudiants de Formació Professional de Grau Superior dels instituts i cen-
tres d’FP de Barcelona.

La finalitat del concurs és potenciar el reconeixement i el prestigi social de la formació 
professional, en concret, dels cicles formatius de Grau Superior, així com recuperar els 
valors del treball entre els estudiants de la formació professional, molt especialment 
aquells relacionats amb la iniciativa i l’esperit emprenedor. Aquest reconeixement cul-
mina en el lliurament de premis en el marc del Saló Emprenedor, BizBarcelona.

Els principals objectius del projecte són:
• Impulsar la creació i disseny de projectes empresarials innovadors.
• Detectar la qualitat i l’excel·lència dels projectes empresarials d’FP i donar-los visibilitat.
• Afavorir un procés de transició laboral des del treball per compte propi. 
• Potenciar iniciatives empresarials a la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana.
• Fomentar la creativitat, l’innovació i la viabilitat en els projectes realitzats dins el marc 
de l’FP.

Els estudiants de Grau Superior, tenen inclòs en el seu currículum, un mòdul forma-
tiu que inclou l’elaboració d’un Projecte Empresarial que es realitza en equip. Aquest 
Projecte Empresarial es treballa durant tot el 2n curs del títol i és un exercici pràctic 
d’emprenedoria que fomenta l’esperit empresarial i els valors que li són associats, així 
com la creativitat a l’hora d’imaginar idees de negoci, que tinguin un espai en el mercat 
al qual s’adrecen.

Aquests projectes empresarials han de plantejar idees innovadores, bé amb la pro-
posta d’un nou producte o servei, bé amb el plantejament de millores en productes o 
serveis ja existents.

Els Premis FPemprèn, donen visibilitat a aquests projectes realitzats, potenciant el reco-
neixement social de la formació professional, motivant els centres d’FP i l’alumnat a treba-
llar el projecte empresarial amb major profunditat i pensant en clau de la seva viabilitat. 

El projecte es desenvolupa des dels mateixos centres d’FP i compta amb els equips de 
professors que participen en el projecte com a tutors perquè valorin l’elecció dels projec-
tes que compleixin les condicions de qualitat definides a fi de presentar-los al concurs 
final, en el qual una comissió avaluadora formada per diferents professionals tria les pro-
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postes més significatives que millor representen l’esperit emprenedor i innovador. 

Aquesta comissió d’avaluació està integrada per professionals amb coneixement i ex-
periència en l’àmbit de l’emprenedoria de les següents entitats:
• Barcelona Activa
• Cambra de Comerç de Barcelona
• Consorci d’Educació de Barcelona
• Fundació BCN Formació Professional
• PIMEC
• UPC

La relació de projectes i d’alumnes pels centres educatius de la ciutat que s’han pre-
sentat en l’edició d’enguany ha estat la següent:

CENTRE PROJECTES

Boira. Residència canina
Dieta en casa

ICE Tall. creativos Imagen, cuerpo y expresión
Cookinteka

Samoa Hotel Sensations & Spa
Compartim el dol. Anima l’ànima

Vegetal Energy
Kumis

E2-GLOC
Tailor Frames

Mediterrània Òptics S.L
Paraulotes
M2H Vídeos
EduTecno

Alkemiroils
Balcònia

Close of Green
Emmm Productions

Utopia
Video Real Player

QCat Export
Energy On

Avo.Catering
Ecomelette
Enxarxa’t

Fotodream Box
Cookies and Cakes (C&C)

Tastam
28 PROJECTES

Institut Poblenou ECAIB de Barcelona

Escola Jesuïtes-Sarrià Sant Ignasi

Institut Lluïsa Cura
Escola del Treball de Barcelona

Institut Joan Brossa

CESF (Centre d’Estudis Sant Francesc)

Anna G. de Mundet

Institut Rubió i Tudurí, Escola de Jardineria

EMAV

Centre d’Estudis Fundació Prat

Escola d’Hoteleria i CETT

ETP XAVIER

Palcam

13 CENTRES

2
3
3
4
3
3
2
3
1
2
4
1
1
3
2
1
3
4
4
4
3
4
6
3
4
3
3
1

80 ALUM

ALUMNES

Taula  9.
Relació de centres, projectes i alumnes FPemprèn 2012

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Font: Elaboració pròpia.
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Un total de 32 projectes van presentar-se a aquests premis, dels quals 28 finalment van 
presentar el Pla d’empresa.  

En aquesta tercera edició van establir-se tres categories de premis: 
1. Premi Emprenedor al projecte empresarial més viable. 
2. Premi Creativitat al projecte empresarial més creatiu.
3. Premi Campus Energia, novetat d’aquesta edició, al projecte que implementa possi-
bles millores tecnològiques i que aporta innovació en alguna de les quatre àrees estra-
tègiques del Campus d’Excel·lència de la UPC.

El resultat de la valoració  dels plans d’empresa dels 28 projectes presentats, va ser el 
següent:
Premi Emprenedor:
• Iogurteria Kumis: Iogurteria especialitzada en productes frescos i de qualitat. El pro-
ducte estrella és el iogurt natural gelat, elaborat en el mateix establiment, i la venda di-
recta. Per complementar-lo es disposa de diferents matèries primeres (toppings, fruites, 
cereals, xocolates, melmelades ,...). Per potenciar el negoci es planteja la possibilitat 
d’oferir altres productes relacionats, com per exemple; sucs, smoothies, ... en definitiva 
un ventall de possibilitats que s’aniran ampliant segons l’evolució de la iogurteria.
Centre: Escola del Treball
Família professional: CFGS Administració i Finances

Finalistes Premi Emprenedor:
• Ecommelette: “Fast-food” d’entrepans de truita ecològics i opció del pack “Siesta” 
(lloguer de coixí i esterilla per relaxar-se a la platja) a la Barceloneta. Es tracta de fer 
un àpat de qualitat, en un entorn agradable i propici per degustar prop de la platja i 
de forma relaxada. Els productes són ecològics amb la qual cosa es pretén incentivar i 
conscienciar les persones, que també es pot fer un fast-food sa i de bona qualitat.
Centre: Escola Tècnico-Professional Xavier
Família professional: CFGS Administració i Finances

• Dieta en casa: Empresa que es mou en el mercat de l’alimentació i de les dietes, 
oferint la possibilitat de portar el menjar a casa, a la feina o bé, on el client sol·liciti. Ha 
estat desenvolupada per guiar i estimular les persones per aconseguir canvis positius 
en els seus hàbits alimentaris i consecució dels seus objectius. Es basa en el control 
alimentari i l’assistència personalitzada de la nutricionista de cara a les preferències 
personals i té en compte els gustos de la persona respecte a els aliments, el seu estil 
de vida i si realitza o no algun tipus d’activitat física.
Centre: Institut Poblenou
Família professional: CFGS Administració i Finances

Premi Creativitat:
• Tasta’m: Restaurant temàtic en què cada àpat és una experiència per als sentits i 
el paladar. Es posen a prova els 5 sentits a través de diferents menjars i maneres de 
presentar-ho i s’elaboren plats a partir dels 7 pecats capitals. El principal objectiu és 
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oferir al client una experiència gastronòmica nova i única en el mercat i presentar un 
servei de qualitat de producte que els caracteritzi per l’excel·lència i els diferenciï de la 
competència.
Centre: Pàlcam
Família professional: CFGS Administració i Finances

Premi Campus Energia:
• E2-Gloc: Empresa dedicada a la logística, transformant l’actual en una més ecològica 
i més moderna. S’encarregarà de crear i gestionar botigues on line de petits comerços 
que es troben sovint en un mercat reduït geogràficament. L’empresa oferirà un servei 
de transport d’aquests productes al consumidor final disposant d’uns locals per dis-
tricte que s’encarregaran del repartiment final en bicicleta. També comptarà amb la 
possibilitat d’utilitzar les instal·lacions com a magatzem per altres empreses.
Centre: Institut Joan Brossa
Família professional: CFGS Gestió Comercial i màrqueting

Tots els participants van rebre un diploma de reconeixement per la seva implicació i 
esforç i la possibilitat de rebre una formació dins el marc del programa Idees amb Futur 
de Barcelona Activa.

El premi per a l’equip guanyador va consistir en un guardó commemoratiu, tant pel cen-
tre com per l’equip, una tableta per al centre i un xec regal de l’FNAC per a cadascun 
dels membres de l’equip.

Els finalistes van ser obsequiats amb un xec regal de l’FNAC, tant el centre com cada 
membre de l’equip. 

Les altres dues categories de premis van consistir en guardons per a cada centre i 
equip, tabletes per a cada centre i xec regal de l’FNAC pels membres de l’equip en el 
cas del Premi Creativitat, i una placa fotovoltaica al centre i als membres de l’equip en 
el cas del premi especial Campus Energia. 

Tots els projectes guardonats, finalistes o guanyadors, han passat directament a la final 
de la I Mostra catalana de projectes d’emprenedoria a l’FP organitzada pel Departa-
ment d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. En aquest cas, el projecte KUMIS 
guanyador en aquesta edició dels FPemprèn, va ser escollit el segon millor projecte a 
nivell de Catalunya.

Amb tot, a les guanyadores del Premi Emprenedor se’ls va atorgar la possibilitat de 
gaudir d’una beca Leonardo da Vinci per fer una estada de dos mesos en una de les 
ciutats europees sòcia de Xarxa FP per tal de poder fer pràctiques en una empresa 
d’aquesta ciutat.

També es va editar un llibre on es recullen tots els projectes presentats en aquesta 
tercera edició.
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Premis FPemprèn 2012
Equip del Premi Emprenedor amb el regidor, l’Il.lm Sr. Gerard Ardanuy  
Participants de l’edició dels Premis FPemprèn 2012
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El concurs MECASEAT està liderat per una Comissió Tècnica, encarregada de determi-
nar el contingut de la prova i fer-ne la corresponent avaluació, aquesta Comissió està 
integrada per:
• 1 representant de la Fundació BCN Formació Professional.
• 4 professors de l’Escola d’Aprenents de SEAT (1 per a cada departament de formació).
• 5 professors d’FP (1 professor per centre de les especialitats que entren a concurs). 
Amb data 5 de maig de 2012 va tenir lloc l’acte de lliurament de premis de la tercera 
edició del Concurs MECASEAT. La sala d’actes de l’Escola d’aprenents SEAT situat al 

Tercera edició
del concurs
MECASEAT

MECANITZACIÓ INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT
Escola del Treball    2
Escola d’aprenents SEAT    3
IES Mare de Déu de la Mercè   3
Escola Professional Salesiana Sarrià  2
TOTAL     10

Escola d’aprenents SEAT   3
IES Anna Gironella de Mundet   2
TOTAL     5

La Fundació BCN Formació Professional i l’empresa SEAT han convocat per tercer any 
consecutiu els Premis MECASEAT, un reconeixement de l’experiència i la preparació 
de l’alumnat de les especialitats de Mecanització i d’Instal·lació i Manteniment de ma-
quinària i conducció de línies dels centres d’FP de Barcelona. 

El concurs té com a finalitat potenciar el reconeixement i el prestigi social de la formació 
professional, en concret la de l’àmbit de la indústria de l’automòbil, així com recuperar 
els valors del treball i esforç entre els estudiants de la formació professional.

Segons les dues especialitats (Mecanització i d’Instal·lació i Manteniment de ma-
quinària i conducció de línies), es defineixen dues modalitats de participació dels i 
les estudiants i és responsabilitat de cada centre escollir un màxim de 3 alumnes per 
especialitat.  

Taula 10.
Relació de centres i alumnes per especialitat, MECASEAT 2012

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Font: Elaboració pròpia.
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passeig de la zona Franca a Barcelona va ser l’espai destinat per l’acte de lliurament 
de premis, coincidint amb la jornada de portes obertes de l’escola. 
A l’acte d’entrega de premis hi va assistir l’Il·lm. Sr. Gerard Ardanuy, Regidor d’Educació 
i Universitats i vice-president del Consorci d’Educació de Barcelona, qui va presidir 
l’acte, el Sr. Manuel Moreno, gerent de formació i desenvolupament de SEAT, la Sra. 
Carme Massa, directora de centres del Consorci d’Educació de Barcelona, el Sr. Ri-
card Coma, gerent de la Fundació BCN Formació Professional, directors i tutors dels 
centres participants al concurs, famílies i alumnes.
Abans d’iniciar l’acte es van visitar les instal·lacions de l’escola passant després a fer 
l’entrega de premis. A tots els estudiants participants se’ls va lliurar un certificat acre-
ditatiu de la seva participació i un obsequi gentilesa de l’Escola d’Aprenents SEAT. Els 
tres primers classificats de l’edició 2012 són:

I els guanyadors de la Beca a SEAT, la qual consisteix en realitzar estudis d’especialització 
en mecànica a la mateixa Escola d’aprenents SEAT:

GUANYADORS DE LA BECA SEAT
ALUMNES CENTRE ESPECIALITAT

Jeancarlos Franco Tello Arizaga

Carlos García Alférez

Institut Anna Gironella de Mundet

Salesians Sarrià Mecanització

Instal·lació i manteniment electromecànic 
de maquinaria i conducció de línies.

MODALITAT D’INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT

MODALITAT MECANITZACIÓ

CLASSIFICATS

CLASSIFICATS

ALUMNE

ALUMNE

CENTRE

CENTRE

1er classificat
2on classificat
3er classificat

1er classificat
2on classificat
3er classificat

Ignacio Viñas Guerrero
Óscar Reinaldos  Morán
Albert Pelegrín i Esteban

José Martín Polo Pérez
Javier Sánchez Martínez

Carlos García Alférez

Escola d’Aprenents SEAT
Escola d’Aprenents SEAT
Escola d’Aprenents SEAT

Escola d’aprenents SEAT
Escola d’aprenents SEAT

Esc. Professional Salesiana Sarrià

Taula 11 i 12.
Classificats per modalitats concurs MECASEAT 2011

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Font: Elaboració pròpia.
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Acte de lliurament premis MECASEAT amb l’Il·lm. Sr. Gerard Ardanuy, Regidor d’Educació i Universitats, 
el Sr. Manuel Moreno, gerent de formació i desenvolupament de SEAT, la Sra. Carme Massa, directora de centres 
del Consorci d’Educació de Barcelona, el Sr. Ricard Coma, gerent de la Fundació BCN Formació Professional

Estudiants de l’Escola d’Aprenents SEAT

Participants del Concurs MECASEAT 2012
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Pla de Mesures per al 
foment de la innovació en la 

formació pràctica de l’FP

El Pla de Mesures per al foment de la innovació, té per objectiu donar suport, a través 
de la concessió d’ajuts econòmics, a mesures d’innovació en la formació pràctica dels 
estudiants dels centres que imparteixen estudis d’FP de la ciutat de Barcelona.

Amb data 20 de gener de 2012 es publica la convocatòria corresponent que es fa ex-
tensiva a tots els centres de Barcelona que imparteixen estudis d’FP . 

La formació pràctica a la qual es refereix aquesta convocatòria té dos marcs concrets 
de realització: 

• La formació pràctica desenvolupada en els espais del mateix centre. 

• La formació pràctica que es realitza a l’empresa on l’alumnat fa la seva estada en 
pràctiques, en el marc de la Formació en Centres de Treball (FCT).

Els projectes als quals fa referència aquest pla, han d’evidenciar innovació pel que fa a 
la metodologia proposada, aportar valor afegit a les pràctiques i una millora constata-
ble i de qualitat relacionada amb els aprenentatges adquirits en l’especialitat concreta, 
facilitant d’aquesta manera l’adquisició de competències professionals, específiques i 
transversals i incrementant l’ocupabilitat dels i les estudiants d’FP.

En aquesta primera edició participen 16 centres amb un total de 24 projectes presen-
tats, dels quals, 12 projectes de 12 centres diferents van ser els seleccionats per parti-
cipar en el pla. Tots els projectes presentats demostren en els seus plantejaments grans 
dosis d’innovació i responen a l’objectiu de millora de la qualitat de l’aprenentatge 
pràctic dels i de les estudiants d’FP de la ciutat.
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PROJECTE CENTRE CICLE FORMATIU

1- Projecte SAL

2- Cooperativa de serveis 
informàtics

3- Pràctiques a l’ Institut de 
Medicina Legal de Catalunya 

(IMLC)

4- Rehabilitació Digital (eina 
per a la rehabilitació energèti-

ca d’edificis)

5- Creació d’un banc d’imatges 
citològiques i un microscopi 

virtual

6- Creació d’una aula d’atenció 
domiciliària

7- Creació d’una aula de tracta-
ments capil·lars

8- Setmana Tecnològica al 
centre

9- Creació d’una botiga online

10- Comerç amb Terminal Punt 
de Venda (TPV), el seu soft-

ware i els complements

11- Setmana de l’FP en l’àmbit 
social, sociosanitari i educatiu

12- Jornada tècnica biotecno-
logia

Escola d’Art del Treball CFGS Joieria Artística

CFGS Sistemes Microinformàtics i Xarxes 
CFGS Administració de Sistemes Infor-

màtics en Xarxa 
CFGS Desenvolupament d’Aplicacions 

Multiplataforma

CFGS Anatomia Patològica i Citologia

CFGS Anatomia Patològica i Citologia

CFGS Projectes i Direcció d’Obres de 
Decoració

CFGM Electromecànica de vehicles

CFGM Comerç
CFGS Gestió comercial i màrqueting

CFGM Comerç

CFGS Integració social
CFGS Educació Infantil

CFGS Atenció Sociosanitària

CFGS Laboratori d’anàlisi i control de 
qualitat 

CFGS Fabricació de productes farmacèu-
tics i afins

CFGM Atenció Sociosanitària

CFGM Perruqueria

Institut Ausiàs March

Institut La Guineueta

Institut Bonanova

Institut Ferran Tallada

Institut Vall d’Hebron

Institut Poblenou

La Salle Barceloneta

Institut Miquel Tarradell

Institut Lluïsa Cura

Institut Narcís Monturiol

DEIÀ Escola d’Art i 
Superior de Disseny

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per tal de facilitar als centres la temporalitat en el desenvolupament dels projectes, s’acorda publicar la convoca-

tòria del Pla de Mesures al primer trimestre del curs escolar, i per tant, la convocatòria de la Segona edició del 

Pla s’ha fet pública amb data 5 de novembre del 2012. 

Taula 13.
Els 12 projectes seleccionats són:
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Formació i taller de pràctiques

Estudiants en una representació pràctica
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La Fundació BCN Formació Professional, juntament amb el Consorci d’Educació de 
Barcelona, Barcelona Activa - Porta22 i la col·laboració de la Fundació FemCAT, parti-
cipa en el Projecte de Vida Professional. 

El Projecte de Vida Professional és una eina de suport a l’orientació acadèmica i 
professional al servei de l’alumnat i professorat de les diferents etapes educatives 
obligatòries i postobligatòries dels centres públics, concertats i privats de la ciutat de 
Barcelona, amb diferents objectius:
• Facilitar l’autoconeixement, la consciència de l’amplitud del món laboral, les possibilitats 
de formació i la vinculació d’aquests tres aspectes. 
• Promoure el procés de presa de decisions de l’alumnat. 
• Facilitar material i suport tècnic. 
• Interrelacionar i implicar conjuntament l’alumnat, el professorat i en el cas dels joves de 
4t d’ESO, a les seves famílies.  

Tenint com a referència aquests objectius, el ProVP ofereix als centres diverses accions 
per a treballar l’orientació acadèmica i professional mitjançant els següents recursos:

• Materials i recursos web 
El ProVP disposa de diferents instruments per a que el professorat pugui realitzar ses-
sions d’orientació al centre. Cada monogràfic disposa d’un quadern de treball per a 
l’alumnat i una guia didàctica pel professorat, així com recursos multimèdia del web 
Barcelona Treball.

Projecte de 
vida professional 
(ProVP)
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• Sessions per a l’alumnat a Porta22
Les sessions d’orientació del catàleg de monogràfics del ProVP també es poden realitzar 
a Porta22 dinamitzades per tècnics/ques del projecte i acompanyats pel seu professorat. 

• Xerrada al centre: Escola i empresa 
L’activitat consisteix en una xerrada per part d’un membre de la Fundació d’empresaris 
FemCAT, en la que explica la importància de l’empresa a la societat, descriu la seva 
vivència i acompanya els alumnes en una reflexió sobre les habilitats necessàries per 
a ser empresari/a.

• Assessorament al professorat 
L’objectiu de l’assessorament al professorat és la difusió del projecte i els seus re-
cursos així com la resolució de dubtes per tal de facilitar la realització de sessions 
d’orientació al centre. 

• Programa Emprendre en valors 
Té per objectiu la divulgació de la cultura emprenedora i els valors del treball entre els 
joves. El programa està estructurat en tallers presencials a l’aula, visites a empreses, con-
ferències, un concurs i una Gala de lliurament de premis.

• Sessió informativa per a famílies de l’alumnat de 4t d’ESO 
Aquesta sessió ofereix un espai de diàleg i debat col·lectiu que té per objectiu donar a 
conèixer el projecte en el que han participat els seus fills/es, acompanyar-los en la presa 
de decisions i trencar prejudicis i estereotips sobre els diferents itineraris formatius.

Sessió informativa Projecte de Vida Professional
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Aquest ha estat el quart any en el qual la Fundació ha 
col·laborat en la campanya Informa’t organitzada per la Re-
gidoria d’Adolescència i 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 fina-
litzen l’Educació Secundària Obligatòria o etapes posteriors, i, així, puguin triar amb més 
criteri l’opció més adequada tenint en compte les seves aptituds i potencialitats, així com 
els seus interessos personals i professionals.

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 di-
ferents especialitats resolen qualsevol dubte o pregunta que vulguin fer els i les joves que 
tenen interès en aquella opció formativa. El fòrum és un canal per potenciar la participació 
juvenil i facilitar la comunicació entre els joves que estan estudiant una opció educativa 
postobligatòria (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:
• 86 estudiants d’FP voluntaris que van subministrar informació sobre 55 cicles formatius 
corresponents a 21 famílies professionals que s’imparteixen a Barcelona. 
• 178 preguntes contestades pels voluntaris sobre aspectes concrets dels estudis d’FP. 

INFORMA’T
Fòrum virtual 
entr@lumnes FP
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El projecte Beca – Empresa té com a objectiu fonamental consolidar l’aprenentatge pràctic 
de l’alumnat de cicles formatius a través de la promoció d’estades d’especialització en 
aquelles empreses que presenten un compromís social amb la formació i en les que la 
seva activitat afegeix valor al procés d’aprenentatge de les competències professionals 
assolides en l’FP, en un context d’innovació tecnològica, metodològica i professional. 

Les empreses que participen en el projecte, acullen estudiants d’FP en pràctiques i 
posteriorment ofereixen un nombre determinat de beques formatives per tal que alguns 
d’aquests estudiants puguin continuar la seva estada a l’empresa, especialitzant-se i com-
pletant la seva formació. Les beques són gestionades per la fundació, qui fa conjuntament 
amb l’empresa, el seguiment i avaluació dels estudiants. 

Durant l’any 2012, les beques atorgades ho han estat en les àrees de: fabricació mecànica 
i informàtica. Les empreses que han becat estudiants han estat SIGMA i Gutmar i el total 
d’alumnes que s’han pogut beneficiar han estat 20 provinents de 7 centres diferents.

BECA
EMPRESA

60

50

40

30

20

10

0

Centres Alumnes Becats Contractats

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Font: Elaboració pròpia.

Gràfic 3. Nombre de centres i estudiants participants
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El mes de juny del 2012, en un acte organitzat per Sigma Gestión Universitaria i la 
Fundació BCN Formació Professional, es van lliurar diplomes a totes les edicions parti-
cipants en aquest projecte, els premis als millors estudiants de pràctiques i les beques 
de la darrera edició del projecte. L’acte va tenir lloc a la sala d’actes de la Regidoria 
d’Educació i Universitat i va comptar amb la presència d’una nombrosa representació 
d’alumnes, els seus tutors i alguns directors d’instituts i centres d’FP. Va presidir la 
jornada el regidor d’Educació i Universitat, Ilm. Sr. Gerard Ardanuy, acompanyat del 
director gerent de l’empresa Sigma Gestión Universitaria, Sr. Ramon Grau i el gerent de 
la Fundació BCN Formació Professional, Sr. Ricard Coma.

Representació d’estudiants premiats curs 2011-2012

Estudiants i tutors dels centres participants curs 2011-2012
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Servei d’Informació
Des de la Fundació, es porta a terme un Servei adreçat a la ciutadania en general, 
d’informació sobre l’FP. Les consultes són moltes i variades, algunes es deriven cap a 
altres serveis més especialitzats en orientació, però la majoria s’intenten resoldre des 
de la mateixa Àrea d’FP i empresa.

El servei és molt actiu durant tot l’any, però té especial volum de consultes quan el pe-
ríode de preinscripció per a estudis d’FP és obert.

L’any 2012 es van atendre un total de 441 consultes, 228 d’aquestes van ser telefòni-
ques, 126 via correu electrònic i la resta, 97, presencials.

La temàtica de les consultes és variada, dates concretes de preinscripció i matrícula, 
especificitats de determinats cicles formatius, requisits d’accés als estudis, cost dels 
mateixos, informació sobre l’acreditació de competències, sobre certificats de profes-
sionalitat, etc.

Inserció laboral
Pel que fa a la inserció laboral, enguany han estat 10 els alumnes contractats per 3 
empreses a través del servei Insrt Point.

A través  del projecte Beca empresa, s’han inserit 6 dels 20 alumnes en total.

Pràctiques 
Els resultats obtinguts, fruit de la intermediació de la fundació entre el centre i l’empresa 
pel que fa a la formació en centres de treball, han estat els següents: 15 empreses ens 
han fet peticions de 38 alumnes de pràctiques que s’han cobert amb èxit. 
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Amb l’objectiu de millorar el rendiment escolar en educació bàsica i obligatòria i per tal 
de superar les desigualtats socials i millorar la cohesió social, la Regidora d’Educació i 
Universitats i l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports de l’Ajuntament de Barcelona, 
en plenari de 8 d’octubre de 2012 van impulsar la Mesura de govern Pla 16-19. 

El Pla 16-19 és un programa que promou la recuperació acadèmica de l’alumnat de 16 
a 19 anys per a facilitar la seva qualificació i inserció laboral, adreçat a l’alumnat de la 
ciutat de Barcelona que no ha pogut obtenir les competències bàsiques que estableix 
l’etapa d’ESO. 

Aquesta mesura de govern reforça l’oferta pública de PQPI i es concreta en una oferta 
global d’un màxim de 1.124 places (suposant un increment del 120% de les places 
respecte al curs anterior) que s’impulsen en tres eixos d’actuació: 

• Eix 1: oferta de programes PQPI a centres públics: 510 places

• Eix 2: oferta de programes PQPI cofinançats amb centres privats i entitats socials:          
   546 places

• Eix. 3: oferta de programes provinents de fons FEDER: 68 places

La Fundació BCN Formació Professional s’encarrega de la coordinació i seguiment 
dels programes cofinançats en l’Eix 2 d’aquesta mesura de govern, garantint en tot 
moment, la correcta aplicació, la validesa del programa i l’assoliment dels objectius 
proposats i dels resultats esperats. 

Inici de la mesura i calendari
Tal com s’havia previst, al llarg d’octubre de 2012 es van iniciar 27 cursos i al novembre 1 
curs dels PQPI cofinançats per l’Ajuntament de Barcelona (eix.2). En total doncs, 28 PQPI.

Pla 16-19
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Taula 14. Relació PQPI coordinats per la Fundació BCN FP i centres model 
cofinançament 2012-2013 (Eix 2) 

Perfil professional Centre Districte Grups Places Actius
gener

Actius
juny

Auxiliar de comerç i atenció 
al públic

Aux.muntatges d’instal·lacions 
electrotècniques en edificis

Aux.muntatges d’instal·lacions 
electrotècniques en edificis
Auxiliar de muntatges d’instal. 
elèctriques i d’aigua i gas

Aux. d’activitats d’oficina i en 
serveis administratius generals

Auxiliar d’hoteleria: cuina i 
serveis de restauració

Auxiliar de treballs de fusteria 
i instal·lació de mobles

Auxiliar de comerç i atenció 
al públic

Aux.muntatges d’instal·lacions 
electrotècniques en edificis

Auxiliar de fontaneria i 
calefacció i climatització

Auxiliar d’imatge personal: 
perruqueria i estètica

Auxiliar d’imatge personal: 
perruqueria i estètica

Auxiliar de fabricació mecànica 
i d’ajust i soldadura

Auxiliar d’hoteleria: cuina i 
serveis de restauració

Aux. d’activitats d’oficina i en 
serveis administratius generals

Auxiliar d’hoteleria: cuina i 
serveis de restauració

Aux.muntatges d’instal·lacions 
electrotècniques en edificis

Auxiliar de muntatge i manteni-
ment d’equips informàtics

Auxiliar de vendes, oficina i 
atenció al públic

Aux.muntatges d’instal·lacions 
electrotècniques en edificis

Aux. d’activitats d’oficina i en 
serveis administratius gnrals

Auxiliar d’hoteleria: cuina i 
serveis de restauració

Auxiliar de comerç i atenció 
al públic

Auxiliar de comerç i atenció 
al públic

Auxiliar de reparació i manteni-
ment de vehicles lleugers

Escola Pia 
Sant Antoni

Escola Pia 
Calassanci

Casal dels Infants per 
l’acció social als barris

Casal dels Infants per 
l’acció social als barris

ACIDH - Assoc. Cat 
d’Integració i Desenv 
Humà (NEE)

ACIDH - Assoc. Cat 
d’Integració i Desenv 
Humà (NEE)

Centre Gaudí (Fund. 
Mercè Fontanilles)

Impulsem S.C.C.L

Escola Pia 
Sant Antoni

Ciutat Vella

Ciutat Vella

Ciutat Vella

Ciutat Vella

Gràcia

Gràcia

Horta-Guinardó

Nou Barris

Nou Barris

Nou Barris

Nou Barris

Sant Martí

Sant Martí

Sarrià-Sant 
Gervasi

Sarrià-Sant 
Gervasi

TOTALGestió i coordinació 28 grups,
 466 estudiants (Fundació BCN FP)

Sarrià-Sant 
Gervasi

Sarrià-Sant 
Gervasi

Sants-Montjuïc

Gràcia

Les Corts

Ciutat Vella

Ciutat Vella

Ciutat Vella

Ciutat Vella

Ciutat Vella

Centre d’estudis 
Politècnics

Impulsem S.C.C.L.

Fundació Comtal

Associació per a 
Joves TEB

Estunac, SL 
(Blancafort)

Centre d’Estudi 
Sant Francesc

Centre 
Santapau-Pifma

Parròquia Sant Bernat 
(Centre Cruïlla)

Femarec SCCL

Escola Pia Balmes

Centre 
Santapau-Pifma

Jesuïtes El Clot-Fundació 
Jesuïtes Educació

Centre Colomer

Salesians de Sarrià

Salesians de Sarrià

Salesians de Sarrià

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

28

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

17

17

17

17

12

12

17

17

17

17

34

34

17

466

17

17

17

17

17

12

17

17

17

17

17

17

17

15

17

16

 9

15

13

17

15

16

34

32

15

414

16

14

15

15

12

15

13

15

15

13

17

13

14

14

11

14

 8

14

10

13

13

15

28

28

12

343

13

Auxiliar de reparació i manteni-
ment de vehicles lleugers Ciutat Vella 1 17 13 11

9

13

12

10

14

11

14

11

10

15

11

Escola Pia 
Calassanci
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El 22 de novembre de 2012, a la sala d’actes de la Regidoria d’Educació i Universitats, 
es va dur a terme l’acte de signatura dels convenis de col·laboració entre la Fundació 
BCN Formació Professional i els centres educatius privats i les entitats de serveis so-
cials que participen en la mesura.

L’acte el va presidir el Regidor d’Educació i Universitats de l’Ajuntament de Barcelona 
i va comptar amb la presència de 32 representants dels centres. L’importància i bona 
acollida d’aquesta mesura es va fer palesa en el torn d’intervencions per part dels 
assistents, destacant l’esforç econòmic i l’impuls d’aquesta mesura en una situació 
econòmica tan complexa i de contenció per part de l’Administració pública.                

Representants dels centres i entitats participants

Acte signatura mesura Pla 16-19
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En el marc del Pla de Mesures per al foment de l’innovació en la formació pràctica de la 
Formació Professional que ha impulsat la Fundació BCN Formació Professional, es va 
desenvolupar el seminari de “El cotxe elèctric” a La Salle Barceloneta, amb l’objectiu 
de compartir informació, experiències i sobretot per establir llaços que són imprescin-
dibles per avançar en el futur tant de la ciutat en general com de l’FP en particular.

L’acte, celebrat amb data 18 de juny de 2012, va estar presidit per l’Il·lm. Sr. Gerard 
Ardanuy, Regidor d’Educació i Universitats, i va comptar amb la presència del pro-
fessorat de centres d’FP de la ciutat d’especialitats relacionades amb el vehicle 
elèctric i professionals del món de l’empresa i l’administració. 

Durant el seminari, es va parlar de l’impacte que genera la mobilitat elèctrica en tota la 
cadena de valor, així com dels reptes i oportunitats per a connectar l’FP a la mobilitat 
elèctrica. 

A més, es va comptar amb les experiències d’èxit de diferents empreses, tals com 
Barcelona Activa, Nissan, Seat, Rieju i Endesa, que estan contribuint i apostant per 
aquesta mobilitat sostenible. 

El seminari va ser l’acte de clausura de tota una setmana tecnològica a La Salle Bar-
celoneta, vinculada al cicle d’electromecànica de vehicles i que ha permès apropar 
centre i empresa amb un únic objectiu, la millora de la formació dels estudiants i con-
seqüentment la millora de la seva ocupabilitat.

Seminari a la Salle Barceloneta

Una oportunitat per 
connectar la mobilitat 
elèctrica amb l’FP
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L’Àrea de Mobilitat i Relacions Internacional té per finalitat millorar i reforçar les capa-
citats i les competències dels estudiants, graduats, docents i directius de formació 
professional a través d’estades formatives i en empresa als diferents països de la Unió 
Europea. La Fundació BCN Formació Professional entén que una manera de millorar 
els coneixements adquirits en els centres formatius demana de completar la formació 
en empreses europees. La realització de pràctiques a l’estranger dona als estudiants 
l’oportunitat d’adquirir capacitats, habilitats i competències que els actuals mercats 
globalitzats demanen als nous professionals. 

Entre les funcions de l’àrea es troben:

• Foment de les relacions internacional de ciutats i institucions educatives.

• Gestió de la mobilitat d’estudiants, docents i directius.

• Promoció de l’aprenentatge de llengües estrangeres.

• Participació en programes europeus per a la innovació.

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

• Fomentar la mobilitat internacional dels estudiants de formació professional.

• Incrementar les opcions d’inserció laboral pels graduats en formació professional en 
el context europeu.

•  Potenciar la formació continuada dels docents de formació professional mitjançant 
estades formatives a Europa. 

• Afavorir la formació continuada dels directius dels centres mitjançant estades forma-
tives per conèixer els sistemes de formació professional europeus.

• Acompanyar en el procés d’orientació als joves vers les opcions formatives i laborals 
que ofereixen els països europeus.

• Consolidar Barcelona com a territori obert i referent a Europa en relació a la mobilitat 
d’estudiants.

• Transferir a Barcelona pràctiques i metodologies innovadores posades en pràctica en 
els diferents països europeus.

5.3 
Àrea Mobilitat i relacions 
internacionals
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Durant l’any 2012 s’han desenvolupat els projectes següents:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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En números absoluts, comparant els darrers tres anys, la mobilitat d’estudiants en nom-
bre de beques adjudicades a la fundació ha crescut de manera important. Mentre l’any 
2009 es van gestionar 77 mobilitats, l’any 2012 s’han gestionat 165, equivalent a un 
increment del 114% respecte els darrers tres anys i un 50% en relació al 2011.

Gràfic 4. Mobilitat gestionades per la Fundació BCN FP. 
Evolució gestió de beques 2009-2012
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Projecte BCN-Europa 
Erasmus 2012
Durant el curs 2011-2012 l’Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos 
(OAPEE) va atorgar 26 beques de mobilitat a la Fundació BCN Formació Professio-
nal per a què fossin gestionades en benefici dels estudiants dels diferents cicles de 
grau superior dels 19 centres de formació professional de Barcelona socis del projecte. 
Aquestes 26 beques de 2 mesos de durada, van representar un total de 52 mesos de 
pràctiques a països de la Unió Europea per als estudiants de Barcelona.

Projecte FITRAB (First Training Abroad). Leonar-
do da Vinci 2012 (People in Labour Market)   
Pel que fa a beques Leonardo da Vinci el passat curs 2011-2012 des de l’Organismo 
Autónomo de Programas Educativos Europeos (OAPEE) es van atorgar 45 beques de 
mobilitat a la Fundació BCN Formació Professional per a que fossin gestionades en 
benefici dels nous graduats en formació professional, dels 25 centres de formació pro-
fessional de Barcelona socis del projecte. Aquestes 45 beques de 2 mesos de durada, 
van representar un total de 90 mesos de pràctiques a països de la Unió Europea per 
als estudiants de Barcelona.

Perfils dels participants
Dels 71 estudiants que van realitzar estades formatives a ciutats europees, 45 tenien 
entre 18 i 25 anys (63,38%), 17 tenien entre 26 i 30 anys (23,94%) i 9 estudiants supe-
raven els 30 anys d’edat (12,67%). L’edat mitjana dels participants es va situar en els 
25,4 anys. En relació al gènere dels estudiants, el 32,39% dels participants eren homes 
enfront de 67,6% que representaven les dones.

Mobilitat 
Internacional 
d’estudiants
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Gràfic 5. Intervals d’edat dels partici-
pants en projectes de mobilitat internacio-
nal (%) Any 2012

Gràfic 6. Participants per gènere en pro-
jectes de mobilitat internacional (%)
Any 2012
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Pel que fa a la participació dels instituts i centres FP de la ciutat, van ser 27 els que van 
participar en els projectes de mobilitat d’estudiants gestionats per la Fundació BCN 
Formació Professional. Aquells que van aportar més estudiants als projectes de mobi-
litat van ser l’Institut Escola del Treball (8 participants), l’Escola Salesiana de Sarrià (5 
participants), l’Institut de Mitjans Audiovisuals EMAV (5 participants) i l’Institut Salvador 
Seguí (5 participants). En relació a la titularitat dels centres participants, 18 eren de 
titularitat pública i 10 de titularitat privada.

Instituts i centres d’FP participants en els projectes de
Mobilitat de la Fundació BCN Formació Professional.

Ceir Arco
Centre d’Estudis Sant Francesc
Centre Lòpez Vicuña
Escola d’Hoteleria i Turisme CETT
Escola Tècnica i Professional del Clot
Escola Tècnica i Professional Xavier
Institució Cultural del CIC
Institut Anna Gironella de Mundet
Institut Bonanova FP Sanitària
Institut Escola d’Hoteleria i Turisme de Barcelona
Institut Escola d’Art del Treball
Institut Escola del Treball
Institut Ferran Tallada
Institut Joan Brossa

Institut La Guineueta
Institut Lluïsa Cura
Institut Mare de Déu de la Mercè
Institut Miquel Tarradell
Institut Mitjans Audiovisuals EMAV
Institut Poblenou
Institut Rubió i Tudurí
Institut Salvador Seguí
Institut Serrat i Bonastre
Institut Vall Hebrón
Joan Pelegrí
Sagrat Cor Sarrià
Salesians de Sarrià

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Font: Elaboració pròpia.

MEMORIA2012.indd   71 30/09/13   15:34



72

Els estudiants participants en els diferents projectes de mobilitat provenien de 15 famí-
lies professionals diferents. La més representada va ser la d’Administració i Gestió amb 
14 participants, seguida per les famílies professionals de Serveis Socioculturals i a la 
Comunitat (10 participants), Hoteleria i Turisme (9 participants) i Sanitat (7 participants).

Ciutats de destí
Els estudiants de formació professional de la ciutat de Barcelona van realitzar les seves 
pràctiques a 12 ciutats europees. Munich va rebre 21 estudiants, seguida de Torí (9 es-
tudiants) i Berlin (7 estudiants). Durant l’any 2012, Alemanya va ser el país que va rebre 
més estudiants, un total de 34 seguit d’Itàlia amb 14 estudiants, Finlàndia i França amb 
8 estudiants, Bèlgica amb 6 estudiants i Suècia amb 1 estudiant. 
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Gràfic 7. Estudiants participants en els diferents projectes de mobilitat

Gràfic 8. Estudiants participants en els diferents projectes de mobilitat
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Valoració dels projectes de mobilitat internacional
Durant l’any 2012 es va realitzar, per primer cop, una enquesta ex post a tots els parti-
cipants en els projectes de mobilitat coordinats per la Fundació BCN Formació Profes-
sional. A través del portal d’Internet e-enquestas es van enviar una sèrie de preguntes 
als participants en relació a la valoració de la beca i a la seva actual situació laboral o 
acadèmica. 

Els participants en els diferents projectes de mobilitat de la Fundació BCN Formació 
Professional van valorar l’estada amb una puntuació de 8,48 sobre 10 punts. El 80% 
dels participants la van valorar com a excel·lent, el 18% la van valorar com a bona i 
només un 2% va valorar l’estada com a dolenta.

Pel que fa a la valoració que els joves 
fan de la seva estada en pràctiques, 
un 84,6% dels estudiants manifesta 
que gràcies a l’estada han millorat les 
seves competències personals, un 
74,6% afirma que els ha servit per mi-
llorar les seves competències lingüís-
tiques, com també els coneixements 
culturals de la ciutat i el país destí. Al 
mateix temps, les estades de pràcti-
ques també han afavorit l’augment de 
l’experiència professional dels par-
ticipants (67,6%) i un 49,3% afirma 
haver augmentat les seves compe-
tències professionals.

Finalment, el 64,4% dels participants afirmen que la realització d’una estada de pràc-
tiques internacional afavorirà notablement la seva imminent entrada al mercat laboral.
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Gràfic 9. Avaluació de les estades
europees de pràctiques. Any 2012

Gràfic 10. Millores associades a les estades europees de pràctiques
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Estudiants rebuts a la ciutat de Barcelona
Durant el passat any 2012, la fundació va proporcionar que 53 estudiants de les di-
ferents ciutats europees de Xarxa FP poguessin realitzar estades de pràctiques en 
empresa a la ciutat de Barcelona. En relació a les famílies professionals dels estudiants 
rebuts, Administració i Gestió va ser la més nombrosa (20 estudiants), seguida de Co-
merç i Màrqueting (10 estudiants) i Hoteleria i Turisme (8 estudiants). 

La Fundació BCN Formació Professional va gestionar l’estada d’estudiants procedents 
de 8 ciutats europees. La ciutat alemanya de München va ser la que més estudiants 
va enviar a realitzar pràctiques professionals a Barcelona (23 participants) seguida de 
Berlin (8 participants), Roma (6 participants) i Rovaniemi (5 participants). 
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Gràfic 11. Estudiants europeus en pràctiques a Barcelona segons famílies

Gràfic 12. Estudiants europeus en pràctiques a Barcelona segons ciutats
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Projecte EXTRA for Teachers (Leonardo da Vinci – 
Professionals in Vocational Training)
La finalitat principal de la mobilitat de docents és la formació, coneixement i contrast 
de sistemes europeus de formació professional. En aquesta primera edició, la mobi-
litat de docents es va realitzar la setmana del 13 al 18 de maig a la ciutat alemanya 
de München. La delegació estava formada per 15 docents (9 d’instituts públics i 6 de 
centres concertats).

LLISTAT DE CENTRES PARTICIPANTS
Institut Escola del Treball

Institut La Guineueta
Institut Lluïsa Cura
Institut Poblenou

Institut Vall Hebrón
ETP Xavier

Joan Pelegrí
Sagrat Cor Sarrià

Salesians de Sarrià

Mobilitat 
Internacional 
de docents
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Agenda de visites
• Fremdspracheninstitut – Berufschule für Fremdsprachencorrespondenten. Centre 
de formació professional en la família d’administració i gestió.

• Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB). Institut de Pedagogia 
de la ciutat de München.

• Industrie- und Handelskammer fün Munchen und Obeybayer. Cambra de Comerç i 
Indústria de München i del nord de Baviera.

• Berufschule für Bürocomunicación und Industriekaufleute. Centre de formació pro-
fessional d’administració i estudis de traducció.

• Knorr-Bremse Systeme für Schienenfahrzeuge GmbH. Empresa participant en el 
sistema dual alemany de formació professional.

• Städtische Berufsschule für elektrische Anlagen. Centre de formació professional 
en la família d’electricitat i electrònica.

•Städtische Berufsschule für Groβhandels - und Automobilkaufleute mit Lagerberu-
fen. Centre de formació professional amb adaptacions curriculars en alguns títols.

Valoració
Els docents van valorar molt positivament l’estada formativa a München. La prepa-
ració de la visita els hi va semblar completament satisfactòria (66,66% dels parti-
cipants) o molt satisfactòria (33,33%). La mateixa puntuació va rebre la valoració 
global de l’estada formativa. En relació a les visites i explicacions proporcionades, 
un 75% dels participants les van considerar completament satisfactòries i el restant 
25% molt satisfactòries. Per últim, el 58,33% va trobar completament satisfactori el 
finançament econòmic de l’estada.
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Presència internacional
13a Assemblea General de l’Associació de ciutats europees XARXA FP. Represen-
tant a la ciutat de Barcelona, la Fundació BCN Formació Professional participà com a 
membre de l’assemblea i com a membre del comitè executiu, celebrats a la ciutat de  
München el passat mes de març de 2012.

Mobility Managers Meeting. La Fundació BCN Formació professional va assistir en la 
trobada anual de gestors de la mobilitat de les ciutats europees de l’Associació Xarxa 
FP celebrada a Barcelona el passat mes de març de 2012. 

Projecte Europeu AsXarxaVET. La Fundació BCN Formació professional va participar 
activament en el projecte AsXarxaVET juntament amb les ciutats de Roma, Berlin i Sète. 
El projecte té com a objectiu millorar la qualitat dels processos de mobilitat internacio-
nal per a l’optimització de l’impacte de les experiències de mobilitat. 

Projecte Europeu PRIMEX. La Fundació BCN Formació Professional va participar, 
com a soci de l’Associació XARXA FP, en un projecte de mobilitat internacional de di-
rectius que va facilitar que 9 directors d’instituts i centres d’FP de Barcelona poguessin 
conèixer el sistema educatiu francès en general i el sistema de formació professional 
en alternança a les ciutats de Lyon i Toulouse.

Projecte EXPROF-it.  Presentació de la Fundació BCN Formació Professional a un 
grup de tècnics informàtics de la ciutat de Göteborg sota el programa de mobilitat in-
ternacional Leonardo da Vinci.

Institute Goethe. Participació de la Fundació BCN Formació Professional en el semina-
ri sobre el sistema de formació dual alemany organitzat per l’Institute Goethe. 

Jornada internacional
El 25 de maig es va celebrar una jornada internacional amb el títol “La Formació Dual 
a Alemanya: visions i experiències” a la Casa Llotja de Mar de la Cambra de Comerç 
de Barcelona.

A partir del projecte de mobilitat que organitzà la fundació per a l’estada de directius 
d’instituts i centres d’FP, així com de responsables de la gestió i la planificació de l’FP 
de Barcelona, que es va fer a Alemanya, en concret a la ciutat de Bonn i Westerburg 
(ciutat membre de XARXA FP), es realitzà una  jornada de valoració i anàlisi del siste-
ma de formació professional alemany en general i del  sistema dual de pràctiques en 
empresa en particular. L’objectiu de la jornada era compartir i donar la màxima disse-
minació a l’experiència i vivència dels directors participants de Barcelona, que varen 
analitzar in situ els avantatges i les dificultats en l’aplicació del sistema dual, tant pel 
que fa a l’empresa com als centres educatius. 

La jornada va comptar amb la presència de directors alemanys i barcelonins, membres 

MEMORIA2012.indd   77 30/09/13   15:34



78

de les Cambres de Comerç i Indústria de Bonn i Barcelona i directius de l’empresa  
SEAT i Sigma Gestión universitaria.

• Ilm. Sr. Gerard Ardanuy, regidor d’Educació i Universitats.

• Sr. Melcior Arcarons, director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments 
de Règim Especial del Departament d’Ensenyament, Generalitat de Catalunya.

• Sr. Ramon Paredes, president de la Fundació BCN FP.

• Sr. Antoni Massanell, membre del Comitè Executiu de la Cambra de Comerç de        
Barcelona. 

• Sr. Joachim Dell, director del centre d’FP BBS Westerburg.

• Sr. Juergen Hindenberg, director de l’Àrea d’FP de la Cambra de Comerç de Bonn.

• Sra. Susana Duch, presidenta de la Comissió de Formació de Cambra de Comerç    
de Barcelona.

• Sr. Josef Schelchshorn, vicepresident de RR.HH de SEAT.

• Sr. Joan Busquiel, director de la Sigma Learning Software Factory.

• Sr. Albert Pérez, director Institut Vall d’Hebron Barcelona.

La jornada va despertar molt interès, amb una assistència que superà les 120 places 
disponibles, amb professionals de l’FP, l’empresa, com de l’educació i formació en 
general.

Jornada “La Formació Dual a Alemanya: visions i experiències”. Casa Llotja de Mar
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6.1 Ingressos
En l’apartat d’ingressos de la fundació per a l’exercici 2012, aquests han estat distri-
buïts de la forma següent: 

L’aportació principal per a la gestió de l’entitat ha estat de l’Institut Municipal d’Educació 
de Barcelona (IMEB) que aquest 2012 ha representat el 37% dels recursos.

Els ingressos corresponents al finançament de projectes específics per part d’altres 
institucions o administracions per aquest 2012 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 5%.

Enguany mitjançant l’Ajuntament de Barcelona, s’han subvencionat 28 Programes de 
Qualificació Professional Inicial (PQPI) a diferents centres de la ciutat, corresponent a 
un 45% dels ingresos de la fundació.

6.2 Despeses
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, el 2012 s’ha destinat el 27% 
del total. En relació al capítol de despeses d’explotació, la fundació ha destinat per 
aquest exercici el 12% del total. Els ajuts i beques destinats a estudiants, instituts i cen-
tres de Formació Professional ha suposat un 15% de les despeses totals. 

El Programa de Qualificació Professional Inicial ha representat un 46% de les despeses.

Gràfic 13. Ingressos (%)

Gràfic 14. Despeses(%) 
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