Formació professional
Recursos del sistema d’FP inicial a L’H- Centres

Es pot cursar

CFGM a 13

6 públics
6 concertats

CENTRES FP

1 privat

a L’H = 15

8 públics

Es pot cursar

CFGS a 14

5 concertats
1 privat
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Formació professional
Recursos del sistema d’FP inicial a L’H- Cicles per família
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Formació professional
Síntesis del sistema de formació professional a L’Hospitalet de Llobregat

FP Inicial
(curs 2018-19)
Alumnat matriculat en centres d’ FP
1.790alumnes Cicles grau mitjà
 2.363 alumnes Cicles grau superior
4.153 Total alumnes matriculats en CFGM i CFGS

 20 alumnes Formació Professional Bàsica
153 alumnes Programes de Formació i Inserció
 26 alumnes Itineraris Formatius Específics

FP per l’ocupació
(convocatòria 2017/execució 2018 )
Formació Ocupacional
5.296 persones formades
3.496 formació ocupacional
 1.800 formació contínua

Sistema d’Acreditació de la Qualificacions
Professionals
717 Persones residents a L’Hospitalet reben una
acreditació
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Formació professional inicial
Mobilitat: un sistema metropolita

Els joves de L’Hospitalet estudien
FP a centres situats a la pròpia
Ciutat i a Barcelona .

CFGM
H/H

56,54

Pocs ciutadans de l'Hospitalet
satisfan la seva demanda a altres
municipis (bàsicament Cornella,
Esplugues, Sant Feliu i Sant Joan
Despí).

H/B

32,53

H/H+B

89,07

H/Altres

10,92

Més important són les arribades
en sentit contrari,del Baix
Llobregat
a
centres
de
L’Hospitalet, que són el 21.55% a
CFGM i 28,42 % a CFGS

CFGS

H/H

43,37

H/B

47,3

H/H+B

H/Altres

90,67
9,33
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Formació professional inicial
PERFIL DE L’ALUMNAT D’FP INICIAL Alumnat
professionals

Font servei d'estadístiques del DEGC

CFGM segons sexe i famílies
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Formació professional inicial
PERFIL DE L’ALUMNAT D’FP INICIAL Alumnat
professionals

Font servei d'estadístiques del DEGC

CFGS segons sexe i famílies
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Formació professional inicial
Dèficit de “Vocacions Industrials”

Les formacions de caràcter manual /industrial/ tecnològiques són triades de forma casi exclusiva per els homes i
son les que tenen més vacants ( Places disponibles no cobertes). En la mesura que aquestes opcions
només són considerades per la meitat de la població (Homes) ja en el punt de partida disminueix el nombre de
candidats. Com en general els nois abandonen més s'incrementa el nombre de vacants a segon curs. Com a
resultat el nombre de titulats també serà menor, aquest fenomen alimenta la idea que l'oferta d'FP no es
correspon amb la demanda del teixit productiu

CCFF Generals

CCFF Tecnològics
/industrials .

Proporció d’alumnes
homes a grau mig

46,12

Proporció d’alumnes homes a
grau mig

93,33

Proporció d’alumnes
homes a grau superior

52,76

Proporció d’alumnes homes a
grau superior

88,04

Vacats grau mig primer

14,19

Vacats grau mig primer

24,31

Vacats grau mig segon

23,58

Vacants grau mig segon

34,28

Vacants grau superior
primer
Vacants grau superior
segon

17,29

Vacants grau superior primer

25,65

30,57

Vacant grau superior segon

Font servei d'estadístiques del DEGC

31,6
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Formació professional inicial
Orientació:els joves no opten per un ventall ampli d’opcions

En el quadre següent podem observar els problemes d'orientació en l'elecció d'estudis de CFGM. Destaca la
concentració en l'elecció de les opcions per part de les Dones. Els homes tenen un ventall d'opcions més obert.
A L'Hospitalet destaca el menor grau d'obertura tant de nois com de noies i el pes de la Sanitat per sobre de la
resta d'àmbits.

Font servei d'estadístiques del DEGC
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Formació professional inicial
Dèficit d'estudiants de secundaria post obligatòria
S’observa una tendència de creixement dels
alumnes residents a L'Hospitalet de formació
professional. L’any 2008 són un 22.5% del total de
joves de la Ciutat entre 15 i 20 anys i l’any 2018
són el 32,7%. Malgrat això en els dos darrers anys,
per l’efecte de la recuperació econòmica , es
modera el creixement.

Malgrat el creixement dels darrers és manté un
diferencial en la proporció total de joves
a l'educació secundària no obligatòria respecte a
la població total de 16 a 20 anys. A Catalunya els
joves que estan matriculats són el 71.3 % enfront
del 50.43 % de L'Hospitalet.

CCFF/població jove
40,00%

Joves que estudien*
Catalunya

Hospitalet

71.3 %

35,00%
30,00%
25,00%
20,00%

50.43 %

15,00%

10,00%
5,00%
*Aquesta gràfica esta calculada amb la totalitat de població de 16 a 20
anys en relació als alumnes “residents” matriculats a
CFGM/CFGS/Batxillerat, no inclou PFI/PPP , cicles artístic ni esportius.

Font servei d'estadístiques del DEGC i IDESCAT

0,00%
2007/08 -08/09 -09/10 -10/11 -11/12-12/13 -13/14 -14/15 -15/16-16/17-17/18
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Formació professional inicial
Programes de Formació Inserció (PFI)
Alumnes matriculats a l’Hospitalet curs 2018/19

183
(153 centres educatius +30 promoció econòmica Ajuntament L’H)

PFI : 9 Especialitats de 8 famílies professionals
Auxiliar d’activitats d’oficina i de serveis administratius generals
Auxiliar de pintura
Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració
Auxiliar d’hoteleria cuina i càtering
Auxiliar de muntatges d'instal·lacions elèctriques, d'aigua i gas
Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic
Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics
Auxiliar de pastisseria i de fleca
Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers
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Formació per a l’ocupació
La formació per l’ocupació, oferta prioritaria per persones desocupades
3.496 alumnes de formació ocupacional
Serveis a la comunitat, administració i gestió i comerç i màrqueting són les àrees en les que el darrer
any s’ha ofertat un major nombre de cursos de formació ocupacional. Serveis socioculturals i a la
comunitat, que es consolida com la família professional més important a la ciutat. L' importància de
l'especialitat de imatge i so i arts gràfiques es correspon a les activitats del CIFO a la Ciutat.
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Font servei d'estadístiques del SOC
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Formació per a l’ocupació
El sistema de formació continua no disminueix sinó que incrementa les
desigualtats acadèmiques
El nivell d'estudis dels participants en Formació Contínua és molt superior al de la població en general. Això
incrementa la bretxa de formació inicial i té com a conseqüència previsibles dificultats per aquesta població
d'adaptar-se als canvis previstos del mercat de treball. Podríem dir que tenim un factor d'atur estructural
instal·la't, ja que el percentatge de població amb baix nivell d'estudis és superior que a la ma mitjana del
País. Podem concloure que, en la situació actual, la formació continua és un factor que incrementa les
desigualtats educatives al llarg de la vida i no que les disminueix.

100%
90%
80%
70%
60%

De L’H

A L’H

L’H

Universitaris

50%

Grau Mitja i Superior

40%

Primaris i secundaris

30%
20%
10%
0%
*De L’H nivell acadèmic dels alumnes residents a l'Hospitalet que han realitzat cursos de la CONFORCAT el 2018 , A L’ H alumnes que han realitzat
Curos el 2018 en centres de l'Hospitalet L’H Nivell acadèmic de la població de l’Hospitalet de + de 16 font INE
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L’Acreditació de Competències
Professionals
Poca rellevància numèrica i concentració de les opcions en
els processos d’acreditació professionals
En total s'han preinscrit, a Institut
Català
de
Qualificacions
Professionals,
950
persones
residents a L'Hospitalet de
Llobregat, l'any 2018, per
participar en els processos
d'acreditació de Competències
professionals.
D'aquestes
233 han est excloses per no
justificar
requisits
i
717 admeses. Posteriorment 30
han estat baixa. Finalment de les
687 que hi han continuen el
procés 543 han acreditat amb
èxit almenys una unitat de
competència (UC) en el mateix
any. De nou Serveis Soci Culturals
i a la Comunitat es la mes
important.

Família Professional

Acrediten una UC

Inscrit/acre
diten

45

27

60%

20
31
8

9
17
3

45%
55%
37,5%

1
4
3

0
3
0

0%
75%
0%

IP (Imatge personal)
SA (Sanitat)
SC (Serveis socioculturals i a la
comunitat)
SM (Seguretat i medi ambient)

1
12
540

1
6
461

100%
50%
85%

21

15

71%

TM (Transport i manteniment de
vehicles)

1

1

100%

687

543

79%

AE (Activitats físiques i
esportives)
AG (Administració i gestió)
EA (Energia i aigua)
EE (Electricitat i electrònica)
FM (Fabricació mecànica)
HT (Hostaleria i Turisme)
IM (Instal·lacio i manteniment)

Total general
Font servei d'estadístiques del ICQP

Inscrits

14

Formació professional
Àmbits de millora
És el moment d'establir mecanismes de seguiment dels alumnes que finalitzen l'ESO perquè prossegueixin els seus estudis
en CFGM si estan graduats i en PFI en cas contrari. Cal fer un seguiment als alumnes que abandonen un CFGM/CFGS o el
batxillerat durant el curs, o entre primer i segon curs, per tal d'orientar la seva trajectòria en l'obtenció d'una formació
professional inicial. Cal formar als informadors i orientadors professionals per unificar protocols en l'àmbit de ciutat per tal de
millorar el servei que actualment es dóna des de diferents àmbits de la ciutat.
Esdevé una necessitat que les noies obrin el seu ventall d'opcions de famílies professionals, mes vocacions STEM. Tant nois com
noies cal que milloren el seu coneixement del món professional.
Cal observar que les trajectòries són i seran i cada dia seran menys lineals, cal disminuir els riscos d'abandonament en la
trajectòria de formació professional inicial de les persones que intercalin períodes de treball o de formació per l'ocupació. La
comunicació i el seguiment dels alumnes entre els diferents subsistemes de formació professional i els serveis per l'ocupació
esdevé una prioritat.
Incrementar l'oferta de certificats de professionalitat de nivell 1 per que esdevinguin la porta d’entrada de la població amb
menys nivell acadèmic i li permeti accedir posteriorment a formació de nivell 2 i nivell 3. Hi ha un volum important de població a
l'Hospitalet amb un nivell de qualificació inicial molt baix amb dificultats per accedir cap altra formació.
Estendre la Formació professional a tots els sectors de l'economia. Amplis sectors, en termes d'ocupació, disposen d'una poc
formal i minsa oferta de formació: La Restauració /hostaleria/ turisme, la logística/transport, la seguretat, la
neteja/recuperació/reciclatge, el comerç, etc. Incrementar la productivitat de la nostra econòmica dependrà cada dia mes de les
millores en aquests sectors sovint de difícil automatització
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Projecte finançat per:
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