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Tria d'actualitat
Aprovat el primer Pla d’acreditació i qualificació professionals de Catalunya
Gener de 2016

El Govern ha aprovat el primer

Pla d’acreditació i qualificació professionals,

que preveu una

oferta de 7.900 places d’avaluació i acreditació de competències fins el 2018. El Pla ha estat
elaborat pel Departament d’Ensenyament i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en
coordinació amb el Consell Català de Formació Professional.

Aquesta actuació s’emmarca en la

Llei 10/2015, de formació i qualificació professionals

i

permet que persones amb mancances de qualificació professional puguin avaluar i acreditar les
competències adquirides a través de la seva experiència professional.

Les places previstes s’oferiran en diferents àmbits, com ara la dependència (4.000 places), les
activitats físiques i esportives (1.000), sanitat (1.000), seguretat i medi ambient (700), energia i
aigua (200). També hi ha previstes 1.000 places per a professionals amb dificultats d’inserció
distribuïdes

entre

els

sectors

de

comerç

i

màrqueting,

electricitat

i

electrònica,

fabricació

mecànica, hostaleria i turisme.

Per a més informació sobre el procediment, els requisits de participació i la documentació requerida es poden consultar els
webs:

• Acredita't
• Institut Català de les Qualificacions Professionals (ICQP)

i a l'Hospitalet:

• AMITS - INS Llobregat (Punt d'informació i Orientació)
• Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació

S’engega el Pacte local per l’ocupació i el desenvolupament econòmic de
L’Hospitalet
Gener de 2016

El passat 12 de gener l’Ajuntament, sindicats i empresaris de la ciutat van signar el

per l’ocupació i el desenvolupament econòmic de L’Hospitalet 2016-2019,
promoure noves activitats econòmiques i donar suport al teixit productiu local.

Pacte local

amb l’objectiu de

Per tal de donar resposta a l’atur i les necessitats formatives de la població del municipi, l’acord
contempla la provisió de recursos per la implementació de polítiques municipals de millora de
l’ocupabilitat

amb

l’objectiu

de

complementar,

des

de

l’àmbit

local,

les

polítiques

actives

d’ocupació que duen a terme altres administracions.

En relació a la formació professional, l’estratègia territorial de desenvolupament econòmic aposta
per la millora de l’orientació i la qualificació professional de la població treballadora de la ciutat i,
en especial, dels col·lectius en situació d’atur amb dificultats d’inserció laboral.

Un element clau de l'estratègia de desenvolupament econòmic territorial és la millora del sistema d'orientació i formació
professional de la ciutat

Resolta la 6a edició del Pla de mesures Innovació a l'FP
Gener de 2016

S'ha

resolt

la

concessió

Innovació a l’FP

d’ajuts

econòmics

de

la

sisena

convocatòria

del

la de mesures

P

de la Fundació BCN Professional. Aquesta iniciativa té com a principal objectiu

afavorir la innovació en els projectes educatius de centres i instituts d'FP de la demarcació de
Barcelona.

En l'edició del curs 2016-2017 s’havien presentat un total de 82 projectes, dels quals 41 provenien
de la ciutat de Barcelona, 20 de l’AMB i 21 de la demarcació de Barcelona.

L’Institut Can

Vilaumara i l'Institut Pedraforca de l’Hospitalet es troben entre els guardonats.
El projecte de l’Institut Can Vilumara s’anomena “Experimentem competències en context real
d’empresa” i s’inscriu al Cicle formatiu de grau superior de Promoció d’Igualtat de Gènere del
centre. Per la seva banda, l’Institut Pedraforca desenvolupa el projecte “Mesura’ns la salut”,
corresponent als CFGM d’Electromecànica de Vehicles,
Cures

Auxiliars

d’Infermeria

i

al

CFGS

d’Automoció,

Farmàcia i Parafarmàcia, Perruqueria,

Laboratori

Clínic

i

Biomèdic,

Dietètica,

Documentació i Administració Sanitàries.

Dos centres de l'Hospitalet es troben entre els guardonats en l'edició d'enguany

Nou estudi sobre sectors econòmics emergents i formació professional
Gener de 2016

El passat 27 de gener la Fundació BCN Formació Professional va presentar l’estudi Els sectors
econòmics emergents i la formació professional a la Regió Metropolitana de Barcelona. Sector
Indústria 4.0. La publicació, fruit d’una investigació de l’Observatori de la FP, té com a principal
objectiu l’anàlisi de l’adequació del sistema de formació professional a la indústria 4.0.

El sector industrial està immers en un procés de transformació impulsat per la incorporació de les
noves tecnologies (Internet of things, big data, realitat augmentada, robots autònoms, etc.). En
aquest context de canvi, els autors de l’estudi examinen, a nivell metropolità, l’adaptació de
l’educació i la formació professional a les noves formes de producció i perfils professionals que
se’n deriven. L’estudi inclou una proposta de línies d’actuació per tal d’identificar els reptes i
recomanacions de futur que permetin potenciar i avançar en l’FP.

L'industria està experimentant una profunda trasformació impulsada per la incorporació de les noves tecnologies (Internet of
things, big data, realitat augmentada,...) en el sector.

Com afronta aquests canvis la formació professional i quins perfils professionals emergeixen són les principals qüestions que
aborda l'estudi.

El paper de la formació professional en la reducció de l'abandonament escolar
prematur
Gener de 2016

paper de
l’educació y la formació professional en la reducció de l’abandonament escolar prematur
(AEP).
L’agència europea Cedefop ha publicat els resultats d’una nova recerca que examina el

En un primer volum, l’estudi aborda els mecanismes per a la monitorització de l’AEP a partir de
l’anàlisi de dades quantitatives. L’objectiu és determinar la dimensió del fenomen a nivell nacional i
europeu. A més, s’exploren els factors explicatius de l’AEP, ja siguin els relacionats específicament
amb el mercat de treball, com aquells associats amb les característiques individuals i familiars dels
estudiants.

El segon volum dona compte de les mesures implementades a diferents nivells per fer front l’AEP
orientades, per una banda, a la prevenció de l’abandonament entre l’alumnat i, per l’altra, a la
reinserció en el sistema educatiu.

L’estudi pretén donar suport als diferents actors politics en el desenvolupament dels sistemes
actuals

de

monitorització

de

l’AEP

i,

alhora,

aportar

evidència

per

al

disseny

de

polítiques

públiques sobre educació i formació professional.

Una nova investigació de l'agencia europea Cedefop aborda el fenómen de l'abandonament escolar prematur i les mesures
per fer-ne front

