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Tria d'actualitat
Segona trobada de la xarxa temàtica sobre l’FP de la Xarxa Estatal de Ciutats
Educadores
Juny de 2017

Representats i tècnics de les ciutats membres de la xarxa temàtica “Un model d’impuls de la
Formació professional des del món local” de la Xarxa Estatal de Ciutats Educadores es van reunir
el passat 6 de juny a Lleida amb motiu de la segona trobada presencial de la xarxa.

El principal objectiu de la xarxa és definir un model d’acció municipal per a impulsar la formació
professional des de l’àmbit local. Actualment, està integrada per 13 ciutats, entre les quals s’hi
inclou l’Hospitalet. Aquesta iniciativa es desenvolupa dins el marc de l'Associació Internacional de
Ciutats Educadores (AICE), entitat constituïda pels governs locals compromesos amb la Carta de
Ciutats Educadores.

En aquesta ocasió, la jornada tenia com a finalitat analitzar les dades recollides en una fase prèvia
sobre les possibles accions que, des de l’àmbit local, es poden donar a terme i avaluar tant les
accions realitzades com els recursos disponibles. L’intercanvi d’experiències sobre els òrgans
municipals de gestió i participació ciutadana també va ser una altra qüestió abordada.

La xarxa temàtica té com a objectiu intercanviar experiències i informació per a impulsar la formació professional des de
l’àmbit municipal

Joves i el mercat de treball: noves dades de l’Enquesta de Població Activa
Juny de 2017

L’Institut Nacional d’Estadística (INE) va publicar el mes de juny els resultats del mòdul de 2016 de
l’Enquesta de Població Activa en el qual s’investiga la incorporació dels joves d’entre 16 i 34 anys
en

el

mercat

de

treball.

L’operació

estadística,

duta

a

terme

en

col·laboració

amb

l’Oficina

Estadística de la Unió Europea (Eurostat), ofereix informació harmonitzada sobre aquest tema en
l’àmbit europeu.

Les dades del mòdul permeten analitzar, entre d’altres qüestions, aspectes relacionats amb la
formació i l’ocupació, com ara si els joves enquestats havien treballat mentre cursaven estudis, si
van continuar estudiant una vegada finalitzada la seva formació inicial o si els estudis cursats
s’ajusten a la seva feina actual.

Entre els principals resultats cal destacar:

La major part (el 72%) del joves de 16 a 34 anys que residien a Espanya en 2016 no havia
realitzat cap tipus de feina mentre cursava estudis. En canvi, un 25% de joves en edat
escolar havia compatibilitzat treball i estudis, la major part dels quals només havien fet
treballs remunerats. La combinació

treball i estudis va ser més freqüent entre les dones i

persones joves amb més edat.
Gairabé un 14% de joves d’entre 16 i 34 anys havia començat altre tipus de formació
addicional desprès de completar estudis. La voluntat de treballar o els motius familiars es
situen entre els principals motius assenyalats per els enquestats per no continuar formantse.
La majoria de tècnics i professionals científics i intelectuals consideren que la seva formació
s’ajusta

a

les

necessitats

i

demandes

del

mercat

de

treball.

En

canvi,

una

proporció

important dels treballadors en ocupacions elementals va indicar que la seva formació no és
útil per a les demandes de la seva ocupació actual.

Set de cada deu joves residents a Espanya no comptabilitza feina mentre cursa estudis

El Servei Públic d’Ocupació Estatal publica l'edició de 2017 de l’informe del
mercat laboral a la província de Barcelona
Juny de 2017

Un any més, el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) ha presentat l’ Informe sobre Mercado de
Trabajo de la província de Barcelona elaborat per l’Observatori de les Ocupacions. La publicació
s’organitza en varis capítols on es presenten la situació i l'evolució del mercat de treball a la
província, analitzant les principals variables de canvi i les tendències que s’han experimentat en els
diferents sectors i activitats econòmiques.

Entre altres aspectes, l’informe examina les característiques sociodemogràfiques i laborals dels
treballadors i inclou informació estadística a nivell municipal. També es fa una anàlisi prospectiu de
les percepcions i previsions de diferents agents socials sobre l’evolució i tendències futures de
l’economia i el mercat de treball.

L’Observatori Socioeconòmic de l'Hospitalet elabora, amb periodicitat mensual i trimestral, estadístiques i informes sobre
la situació i l'evolució del mercat de treball i el teixit econòmic a la ciutat.

Nou estudi sobre el Sistema de la Garantia Juvenil a Espanya
Juny de 2017

L’European Anti Poverty Network a Espanya (EAPN Espanya) ha publicat l’estudi El acceso de la
juventud en situación de exclusión a los Programas de Empleo Juvenil.
l’informe,

elaborat

per

la

sociòloga

Elvira

González,

és

determinar

L’objectiu principal de

l’impacte

del

Sistema

de

Garantia Juvenil entre les persones joves que es troben en situació d’exclusió social.
El Sistema de Garantía Juvenil és una iniciativa europea que té com a objectiu millorar el nivell de
formació

i

qualificació

dels

joves

i,

alhora,

afavorir

la

seva

inserció

en

el

mercat

de

treball.

Actualment, més de 608.000 joves estan inscrits en aquest programa en el conjunt d’Espanya.
Entre els principals resultats de l’estudi cal destacar:

Espanya és el sisè país amb major taxa de joves que no estudien ni treballen (“Ni-nis” o
NEET), darrere de Bulgària, Romania, Grècia, Itàlia i Croàcia. Les taxes més elevades de
joves NEET a Espanya es registren a Canàries, Andalusia i Extremadura.
Gairabé el 80% de joves espanyols en situació d’exclusió social té dificultats per accedir al
Sistema de Garantía Juvenil.
Només un 30% de las ofertes del Sistema de Garantía Juvenil a Espanya són d’ocupació,
en comparació amb el 70% de la UE-28.
La informació sobre el desenvolupament i impacte del Sistema de Garantía Juvenil entre el
jovent més vulnerable és molt deficient.

L’EAPN, promotora de la recerca, és una coalició independents d’ONGs i d’altres grups involucrats
en la lluita contra la pobresa i l’exclusió social en els Estats membres de la UE.

Gairabé el 80% dels joves espanyols en situació d’exclusió social té dificultats per accedir al Sistema de Garantía
Juvenil.

La CEOE presenta un llibre blanc sobre l’educació
Juny de 2017

Sota

el

títol

La educación importa,

la

Confederació

Espanyola

d’Organitzacions

Empresarials

(CEOE) ha publicat un llibre blanc que situa la posició de la patronal a l’àmbit educatiu. El
document parteix d’una diagnosi molt crítica amb la situació de l’educació espanyola, atès que
considera

que

no

es

troba

preparada

per

fer

front

als

canvis

esdevinguts

a

causa

de

la

globalització i el desenvolupament de les tecnologies de la informació. D’acord amb la CEOE, el
sistema educatiu pateix cinc dèficits bàsics: la mediocritat de resultats en comparació amb altres
països de l’entorn; la ineficiència de la despesa educativa; la bretxa entre formació i ocupació; la
lentitud política davant els canvis; les deficiències dels marcs normatius.

Per tal de corregir aquests dèficits, la patronal espanyola planteja un decàleg de propostes en
matèria

d’educació

i

formació:

1)

establiment

d'un

nou

currículum

educatiu

orientat

als

ensenyaments STEM; 2) avaluació contínua de centres i professors; 3) promoció de la innovació,
l'emprenedoria i les tecnologies a les aules; 4) facilitar la transició de l’educació a l’ocupació; 5)
implementació d'un “MIR” per a la formació del professorat; 6) promoció de l’autonomia dels
centres, la seva governança i rendició de comptes; 7) actualització del sistema de concertació
educativa; 8) enfortiment de la relació de les empreses amb els centres educatius; 9) establiment
d'un marc normatiu comú i un nou sistema de finançament educatiu per al conjunt d’Espanya; 10)
promoció d'un ampli acord social i polític en matèria educativa.

La CEOE reivindica incrementar el paper dels empresaris en la gobernança de l’FP i en la gestió de l’oferta educativa

S’actualitza l’estudi longitudinal sobre la inserció laboral i l’ocupació dels
graduats en formació professional
Juny de 2017

El mes de juny es va presentar els resultats de la recerca l’Anàlisi longitudinal de la inserció laboral
de la formació professional inicial: 5 anys de seguiment.

L’estudi, impulsat pel Departament

d’Ensenyament i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, té com a objectiu conéixer la
inserció laboral dels titulats d’FP Inicial per tal de poder estimar les necessitats del mercat laboral i
adequar els programes d’FP a aquestes necessitats. L’anàlisi mostra dades sobre la incorporació
al món laboral dels graduats en estudis d’FP Inicial d’una mostra de 242.227 persones titulades (el
86% de total de graduats entre els cursos 2004-05 i 2013-14).

L’estudi mostra que, després de 5 anys de seguiment, les taxes d’inserció dels graduats superen el
90% en totes les promocions. Pel que fa a l’ocupació, la proporció d’alumnes ocupats oscil·la
entre el 65% i el 74% a la finalització del cinquè any de seguiment. Els autors de l’estudi constaten
el valor positiu que té la qualificació professional, tenint en consideració que la recessió no ha
suposat retrocessos en l’ocupació per als graduats d’FP.

L’estudi mostra que els graduats en ensenyaments de formació professional assoleixen unes elevades taxes d’inserció en
el mercat de treball

Milloren les dades d'ocupació però el mercat de treball es polaritza, segons
l'OCDE
Juny de 2017

L’edició 2017 de l’Employment Outlook (Perperspectives d’Ocupació) de l’OCDE proporciona una
avaluació internacional de les tendències recents del mercat laboral i de les perspectives a curt
termini.

L’informe

també

aborda

la

resiliència

del

mercat

de

treball

arran

la

crisi

econòmica

mundial; el paper del canvi tecnològic i la globalització en la transformació dels mercats laborals; i
las diferències clau entre paises pel que fa als acord de negociació col·lectiva.

En el capítol dedicat a Espanya, l’informe mostra que la situació ha millorat en els últims tres anys:

l’ocupació entre la població de 15 a 74 anys ha augmentat més de 4 punts des del 2013, però
encara està 6 punts per sota dels nivells de pre-crisis. De manera similar, la taxa d’atur ha
disminuït més de 8 punts percentuals des del 2013, tot i que continua sent la segona més alta
entre

els

països

de

l’OCDE.

Les

projeccions

de

l’organisme

internacional

suggereixen

que

aquestes tendències es mantindran els propers anys i que els nivells d’ocupació i atur anteriors a
la crisi no s’assoliran fins al final de 2018.

En termes comparatius, el mercat de treball espanyol es

situa per sota de la mitjana de l’OCDE en gairebé tots els indicadors.

La continua millora del mercat laboral a la zona de l’OCDE
amb

l’estancament

dels

salaris

entre

les

persones

amb

contrasta, segons assenyala l’informe,
ingressos

baixos

i

mitjans

i

amb

la

disminució d’ocupacions semi-qualificades. Aquest fet reflecteix la creixent polarització del mercat
laboral que, alhora, està contribuint a augmentar la desigualtat.

En aquest escenari, els experts de

l’OCDE suggereixen, com en altres informes anteriors, que els governs haurien d’invertir en la
formació dels treballadors al llarg de la vida laboral tenint en consideració les canviants necessitats
de capacitació. Les polítiques de protecció social i les polítiques actives també han d’adaptar-se a
l’evolució del mercat de treball i assegurar la màxima cobertura de la població.

La millora del mercat laboral a la zona de l’OCDE

contrasta amb l’estancament dels salaris entre les persones amb

ingressos baixos i mitjans i la disminució d’ocupacions semi-qualificades. Aquest fet reflecteix la creixent polarització del
mercat laboral que, alhora, està contribuint a augmentar la desigualtat.

