Si no pots veure correctament aquest missatge, fes click aquí.

Tria d'actualitat
Reunió de treball de la Comissió de Formació del Pacte Industrial de la RMB
sobre la Llei catalana de l’FP
Febrer de 2017

El passat 9 de febrer es va celebrar una reunió de treball de la Comissió de Formació del

Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona

Pacte

sobre el desenvolupament de la Llei de

formació i qualificació professionals de Catalunya aprovada el juny de 2015.

Jordi Ficapal, president del Consell General de Formació Professional, va presentar l’estat en què
es troba el desplegament del nou marc normatiu i les dificultats que envolten la governança del
sistema de formació i qualificació professional. En la seva intervenció, el president del Consell va
posar en relleu la necessitat de configurar un sistema de formació professional que tingui en
consideració l’aprenentatge al llarg de la vida i la relació amb les empreses, especialment en
l’actual context de canvi econòmic i laboral.

Balanç del programa de Garantía Juvenil a Catalunya
Febrer de 2017

Els responsables del Servei d’Ocupació de Catalunya i del Departament de Treball, Afers socials i
Família van presentar el passat 16 de febrer un balanç de la

Garantia Juvenil a Catalunya.

Les últimes dades disponibles indiquen que al voltant de 55.800 joves s’han

inscrit en el sistema

de Garantia Juvenil, dels quals més de 43.200 han participat en alguna de les actuacions previstes
i prop de 20.000 s’han inserit en el mercat de treball. Pel que fa al perfil dels participants, d’acord
amb la informació proporcionada pel SOC, la majoria són homes (58%) de nacionalitat espanyola
(92%), amb edats compreses entre els 25 i 30 anys (51%) i estudis de secundària o inferiors (60%).
Dos de cada tres inscrits són residents a la província de Barcelona.

La Garantia Juvenil és un programa contra l’atur juvenil impulsat per la UE. Dotat amb 6.000
milions d’euros, els fons es distribueixen entre els estats membres en funció de les necessitats
específiques dels respectius mercats laborals. Catalunya disposa de 241 milions d’euros fins l’any
2020, entre fons propis i del Fons Social Europeu.

Les accions contemplades dins del programa s'adreçen a joves majors de 16 anys i menors de 30
que compleixen una sèrie de requisits. Els beneficiaris reben ofertes de formació, feina, pràctiques
laborals o emprenedoria en un termini de quatre mesos. Els diferents serveis es divideixen en tres

grans en funció dels seus objectius: a) activar les persones joves no ocupades ni integrades en els
sistemes

d’educació

o

formació;

b)

reforçar

l’ocupabilitat

i

les

competències

professionals

d’aquest col·lectiu; i c) incrementar l’emprenedoria dels joves en els sistemes d’educació formació
com a via d’accés al mercat laboral.

A la ciutat, l'Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació gestiona diferents programes de
Garantia Juvenil.

Oberta la convocatòria per al reconeixement acadèmic de l’experiència
professional
Febrer de 2017

El Departament d’Ensenyament ha obert una convocatòria per als centres educatius per establir
els serveis d’assessorament i reconeixement acadèmic. En l’actual convocatòria participen 119
centres de Catalunya que ofereixen unes 5.800 places.

Aquest serveis tenen com a objectiu afavorir la inserció laboral i la qualificació professional dels
treballadors i permeten, una vegada finalitzat el procediment establert, el reconeixement acadèmic
de determinades unitats formatives o crèdits que, alhora, poden conduir a

l’obtenció d’un títol de

formació professional.

Segons dades del Departament d’Ensenyament, entre setembre de 2012 i desembre de 2016,
unes

9.700

persones

han

rebut

assessorament

i

més

8.000

han

obtingut

el

reconeixement

acadèmic. Les famílies professionals amb més demanda han estat sanitat, administració i gestió,
serveis a la comunitat, electricitat i electrònica, instal·lació i manteniment.

A la ciutat, sis centres ofereixen aquests serveis per a diferents famílies professionals. La Guia de la Formació
Professional disposa d’una secció pròpia amb informació específica.

La formació i el mercat de treball, tema d'un nou monogràfic de la Revista
Econòmica de Catalunya
Febrer de 2017

L’últim número de la Revista Econòmica de Catalunya, editada pel Col·legi d’Economistes de
Catalunya, està dedicat a la relació entre el mercat de treball i la formació.

El

monogràfic,

coordinat

per

Oriol

Escardíbul

(Universitat

de

Barcelona)

inclou

contribucions

d’investigadors de diferents universitats de Catalunya i la resta d’Espanya. En relació amb la
formació professional, hi ha articles que aborden les següents qüestions: la formació professional i
l'ocupabilitat a Catalunya; la inversió en formació dels treballadors amb la darrera crisi econòmica
a Espanya; l’anàlisi dels canvis recents en el sistema de finançament de la formació continua a
Espanya; i la formació dual i inserció laboral dels universitaris a Catalunya

Cedefop actualitza els indicadors estadístics nacionals sobre educació i
formació professional
Febrer de 2017

Cedefot ofereix una actualització del panorama estadístic sobre educació, formació i aprenentatge
al llarg de la vida en el països del continent europeu. L’informe és la quarta edició de la publicació
On

the

way

to

2020:

data

for

vocational

education

and

training

policies:

country

statistical

overviews, el qual ofereix una selecció d’indicadors estadístics rellevants per a les polítiques
d’educació i formació en el marc dels objectius Europa 2020. Entre d’altres, les àrees cobertes són

inversió educativa, accés i configuració del sistema d’educació i formació, desenvolupament de
qualificacions i mercat de treball.

En el cas d’Espanya, cal destacar les següents punts clau:

El percentatge d’estudiants de secundaria superior que participa en activitats d’educació i
formació professional VET és del 34,4%, xifra per sota de la mitjana comunitària (48%).
Proporcionalment, Espanya té menys adults (9,9%) involucrats en formació al llarg de la
vida respecte el conjunt de la UE (10,7%), i se situa per sota dels objectius marcats a
l’estratègia Europa 2020.
La participació de població aturada en activitats de formació al llarg de la vida és més alta
en Espanya (11,2%) que la mitjana europea (9,5%).

