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INTRODUCCIÓ
L’informe “La Formació Professional de L’Hospitalet 2018” és un recull de dades anual elaborat per
l’observatori de la Formació Professional de L’Hospitalet amb l’objectiu d’esdevenir una font d’informació tant
pels ciutadans que es plantegen accedir al sistema de formació professional, com pels estudiants que ja en
formen part, com per a tècnics municipals i d’altres administracions que planifiquen programes de formació i
ocupació. En aquesta edició, doncs, es consolida com una eina estratègica per a la planificació en matèria de
formació professional a la ciutat.

En un primer apartat l’informe fa una aproximació, sintètica i visual, al que són les principals dades
demogràfiques i socioeconòmiques del municipi, per a contextualitzar la situació actual de la formació
professional en l’àmbit local a L’Hospitalet.
En segon lloc, es presenten els principals trets dels sistemes de formació professional a la ciutat per tal
d’introduir-nos més específicament en els apartats posteriors en cadascun d’aquests sistemes: la formació
professional inicial i la formació per l’ocupació.
Finalment s’indiquen alguns dels aspectes que tant des de l’anàlisi de l’observatori es perfilen com a
necessitats prioritàries en àmbit de la formació professional.

3

1.Perfil Demogràfic i Context socioeconòmic
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PERFIL DEMOGRÀFIC
L'Hospitalet és la segona ciutat de Catalunya en nombre d'habitants. El 2018 hi ha registrats 261.068. En la darrera
dècada 2008-2018, un període de crisis econòmica, la població ha crescut de forma molt similar a la mitjana de
Catalunya i superior al seu àmbit comarcal (Barcelonès). Una particularitat demogràfica és l'altíssima densitat
d'habitants, enguany de 20.336 h/km², sens dubte de les més altes dels grans municipis de la UE
(comparativament tenen 15.988 h/km² Barcelona ,el municipi mes gran, 3.115 h/km² Terrassa, la tercera població
de Catalunya en nombre d'habitants i 16.974 h/km² Santa Coloma de Gramanet la segona ciutat mes densa del
País).
Una altra especificitat és el percentatge de població immigrant el més alt de les 10 ciutats més poblades de
Catalunya, i que el 2018 representava més d'un 29,31% de la població total (76.528 persones). El fet però és que
el nombre de població amb nacionalitat estrangera ha baixat, malgrat que el nombre d'immigrants ha crescut.
Això ens indica que el flux migratori ha disminuït. És significatiu que els processos d'adquisició de la nacionalitat
espanyola es poden considerar comparativament ràpids en relació a altres poblacions. Això és degut pel fet que la
meitat (50%) de la població empadronada estrangera és provinent d'Amèrica (per al 25% a Catalunya). Un dels
resultats dels moviments migratoris la població de la Ciutat s'ha mantingut en un perfil més "jove" que el conjunt
del país. Si en el conjunt de la Província de Barcelona la població de 15 a 29 anys ha disminuït a la meitat el seu
pes relatiu, en el període 2008-2018, per causa de l'envelliment general, a L'Hospitalet el pes d'aquesta població
s'ha mantingut.
Per tant, i pel que afecta la nostra ciutat tenim una població en edat d'educació post obligatòria que la mitjana de
Catalunya i amb més necessitats educatives. Per tant la quantitat de recursos que les administracions han
d'aportar per la formació professional per als nostres joves han de ser més copiosos i de trobar la manera
d'utilitzar-los millor.
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PERFIL DEMOGRÀFIC 1- Població 2018




51,7%




48,3%

18,2%


18,2%
19,9%


29.31%

Creixement 2008-2018

Total
261.068

    

Dones
135.002
Homes
126.066
Estrangers
(Amb nacionalitat
estrangera)

60.055

Immigrants

L'Hospitalet
7.286
2.87%

Barcelonès
19.064
0.84%

Estrangers
-14.683
-22.03%

Immigrants
5.047
7.06%

(Nascuts a l’Estranger)

76.528

La població s’ha incrementat moderadament com
a conseqüència de la immigració estrangera
Font INE,SOC, INSS i padró municipal
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PERFIL DEMOGRÀFIC 2- Població per edats
Distribució de la població per edats
Comparativa Província Barcelona/L’Hospitalet

Variació del percentatge per edats
2008-2018



0-14



15-29



25-64
1,8

1,3



65+
3,3

PB
16,6 8,2

54,8

-11,1

20,4
1,8

L’H
14,1 15,9

49,6

1,4

2,7

-2,8

20,4

La disminució del nombre de joves, que és general per l'envelliment de la població, és menor a
L'Hospitalet. Tenim doncs en l'actualitat una població més nombrosa en edat d'estudis secundaris i
professionals comparativament al conjunt de Catalunya

Font DIBA Hermes
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PERFIL DEMOGRÀFIC 3- Segregació per renda
L'Hospitalet es caracteritza per tenir localitzades àrees de població amb rendes baixes, en el context de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona. Aquesta segregació per renda és més acusada en els barris del nord de la ciutat que
són a la vegada els que tenen més densitat de població.

Font Agencia tributaria

8

ESTRUCTURA SOCIDEMOGRÀFICA DEL MERCAT DE TREBALL
L'estructura sacio demogràfica del mercat de treball ens indica que en els darrers anys l'Hospitalet s'ha
integrat de forma més intensa en el Mercat de Treball Metropolita. Ara es situa progressivament amb més
característiques de centre i perd el caràcter anterior de perifèria residencial. Això es pot observar, en
comparació a la Regió Metropolitana de Barcelona, en la especialització de la població ocupada en el
Municipi en els sectors de Comerç, activitats administratives i molt especialment en les activitats sanitàries i
de serveis socials. També es produeix una disminució del nombre d’ocupacions al sector industrial.
En el mateix sentit és significatiu el creixement del nombre de llocs de treball localitzats al Municipi, que
denota un millor equilibri entre el us residencial i d'activitats econòmiques.

L'atur ha disminuït darrerament de forma important. Si en el 2008 el més nombrós era el masculí originat
per la crisi a l'industria i la construcció, ara pren més rellevància l'atur femení i el col·latiu a la recerca de la
seva primera ocupació. També és significativa la generació d'una borsa de persones desocupades que
amenaça en ser estructural, en els majors de 55 anys.
Si bé no disposem de dades de mobilitat posterior al cens de 2011 sobre el nombre de residents que
treballen al municipi, el nivells d'autocontenció del municipi era baix del el 31%, les dades indirectes que
podem observar ens mostren que no superen en l'actualitat el 25% pel qual podem considerar que el
mercat de treball està totalment integrat en l'àmbit metropolita.
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ESTRUCTURA SOCIDEMOGRÀFICA DEL MERCAT DE TREBALL
Població total +2.87%
2008 253.782/ 2018 261.068

Població

Població en edat de treballar

<16 anys <65 anys

(16-64 anys)

89.874 (+15)

171.194 (-2.52)

Població inactiva de 16-64
estimació (3T 2018)
41.023- (23.96%) (+6.96%)

Feines llar
Joves ni ni
Pre-jubilats
Invalidesa

Cursant estudis postobligaroris 11.669
Població de 15 a 24=
25.576
PFI/PPP = 218
CFGM = 1.770
CFGS = 1.880
Artístics/esportius = 315
Batx. = 2.861
Univ. = 4.621

Població activa de 16-64 (3T2018)
Registrada = 130.171 (76.04%) (-5.20%)

Població aturada
13.943 (10.67%)
Nivell estudis
Sense estudis =
93
Estudis generals = 10.848
CFGM =
1.189
CFGS =
763
Universitat = 507

Població ocupada
106.495
Fora de
L’H
75%
79.871*
*Estimació

A L’H
25%
26.624*
Afiliacions
a L’H ( IVT
2018)

94.647
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SITUACIÓ DEL MERCAT DE TREBALL - Atur
2008
11,17%

Aturats registrats

Desembre 2008

 

15.244
(Mínim maig 2007
8.949)
(Mitja 2005-2019
17.223)

6.720

44,08%

Desembre 2018

13.943
(Màxim abril 2013
24.487)
Variació 2008-2018



3.144
19.09%

15-24

55,92%





2.920

924

1.131
8,11%

Font SOC

45,29%

54,71%

25-54

338
2.05%

6.314

7.629

71.10%

9,73%

10.744
65.24%

8.524

10.840







1.484

-1.301
(-8,53%)

2.623
15.92%

2018
10,67%

19,15%

6,62%

55+

15-24

1.281
9,18%


9.285


3.734

66,59%

26.78%

25-54

10.972

78,69%

55+

808
5,79%
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SITUACIO DEL MERCAT DE TREBALL – Ocupació
Ocupats a L’H registrats. IVT 2008/2018

2008 / 2018

8.721
10,53%

Ocupats

90.370 / 94.647

Assalariats

77.317 / 82.761

Autònoms

13.053 / 11.886

70.687
85,41%

3.148
4,04%

Principals branques d’activitat2009/2018*
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

*Al 2009 es produeix un canvi metodològic pel que no ens permet comparar amb 2008
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SITUACIÓ DEL MERCAT DE TREBALL– Especialització ocupacional

Font SOC i INSS

13

2.Sistema d’FP integrat a L’H
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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
+3.496 formació ocupacional
+ 1.800 formació contínua
=5.296 persones formades

Sistema d’Acreditació de la Qualificacions
Professionals
717 Persones residents a L’Hospitalet
reben una acreditació
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SISTEMA INTEGRAT D’FP DE L’HOSPITALET
El sistema d'FP de L'Hospitalet s’estructura en tres nivells diferents :

1) Local o de proximitat, satisfà la demanda dels mateixos ciutadans de L'Hospitalet, és
la principal en els PFI, als CFGM, els certificats de professionalitat (CP) dels nivells
més baixos i la formació continua dels assalariats que tenen el centre de treball a la
Ciutat.
2) Metropolitana, satisfà la demanda provinent dels municipis propers del Baix
Llobregat i de Barcelona les relacions són d'intercanvi, rebem i enviem alumnes, que
discriminant la seva elecció per criteris que no tenen en compte els límits municipals.
3) General, satisfà una demanda a nivell de CCAA o Estatal i que es situa a L'Hospitalet
en la seva funció de Capital. En l'actualitat serien el CIFO Cobalt, ESDS Serra i Abella i
els CFGS de Bioinformàtica i d’Igualtat de Gènere .
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3.Formació Professional Inicial
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FORMACIO PROFESSIONAL INICIAL 1
El sistema de formació professional inicial ha incrementat, en els darrers anys, el nombre de
persones que té matriculades, en relació a la població jove (de 16 a 20 anys) total de la Ciutat.
Malgrat això cal dir que els alumnes que finalitzen els estudis no pertanyen necessàriament a
aquesta franja d'edat. El 44% dels graduats de CFGM veïns de l'Hospitalet són majors de 20 anys i el
80% en el cas dels CFGS. De tota manera si comparem els matriculats de CFGM, CFGS i Batxillerat
amb la població de 16 a 20 anys de Catalunya i Hospitalet ens permet veure que tenim un dèficit de
persones estudiant secundària post obligatòria en relació a la resta de Catalunya.
Un altre problema és la concentració de la demanda en determinades especialitats, que es manté
malgrat el creixement de la matricula . Això es combina amb la secular divisió d'opcions en relació al
gènere. Les dones pràcticament no opten a les opcions de caràcter industrial o tecnològic. Aquestes
son la meitat dels alumnes de CFGM i CFGS, i concentren les seves opcions en Sanitat, Soci Sanitaris,
Imatge personal i Administratiu; Com a conseqüència d'aquesta escassa matricula es produeix un
dèficit de graduats en les especialitats tecnològiques i industrials en relació a las demandes del
mercat de treball, i això s'agreuja pel fet que els nois, si bé orienten la seva demanda de forma més
dispersa, també tenen una forta concertació en informàtica i esports.
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FORMACIO PROFESSIONAL INICIAL 2
Fen pales allò que "ningú desitja allò que no coneix", els joves es decanten per opcions en àmbits
que tenen relació amb les seves vides quotidianes i que poc tenen veure amb les demandes del
món productiu. Per últim això es veu accentuant per l'alt grau d'abandonament que revelen
la diferència en les xifres de matriculació de primer i segon curs.
Com a conseqüència moltes persones accedeixen al mercat de treball sense cap títol professional
con són els de CFGM i CFGS, ho fan tard i en una qualificació inferior a les demandades pel teixit
productiu.
També cal considerar que les opcions de caràcter científic, industrial o tecnològic sovint tenen
poca matrícula i estan molt masculinitzades. Aquestes especialitats estan però, actualment, entre
les que permeten accedir a professions millor retribuïdes i amb menys probabilitats de desocupació.
Els reptes són doncs que els joves no abandonin el sistema sense un títol professional. Que més
nois, especialment, accedeixin a CFGM i que no els abandonin. I per últim que optin per un
ventall d'opcions major, especialment les dones.
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RECURSOS DEL SISTEMA D’FP INICIAL A L’H- Centres
Actualment hi ha a la ciutat 15 centres educatius que imparteixen FP, 8 de titularitat pública i 6 de
concertats. A 13 dels 15 centres es pot cursar CFGM, la meitat dels quals són públics (6), l’altre meitat
concertats (6) i un privat. En el cas dels CFGS, es poden cursar també en 14 centres, 8 públics , 5 concertats
i un privat. Un centre imparteix ensenyaments de grau mitja i superior artístic i un altre ensenyament
esportius de grau mitja.

Es pot cursar

CENTRES FPI
a L’H = 15

CFGM a 13

6 públics
6 concertats
1 privat

Es pot cursar

CFGS a 14

8 públics
5 concertats
1 privat
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RECURSOS DEL SISTEMA D’FP INICIAL A L’H
CICLES
Al curs 2018/2019 a la ciutat s'han realitzat un total de 91 Cicles formatius. La gran majoria (82)
corresponen a cicles específics, ja sigui de grau mitjà (30) com de grau superior (52). Cal destacar que a la
ciutat també es realitzen 2 cicles, un de grau mitjà i 5 de grau superior d'ensenyaments artístics,
concretament de la família de comunicació gràfica i audiovisual. Per últim s'imparteixen 2 cicles
d'ensenyaments especials esportius. Pel que fa a la titularitat del centre, el 49% dels cicles s'imparteixen en
centres públics, enfront del 35% que és fan en concertats i el 16% privat.
Oferta de cicles formatius segons tipus i titularitat del centre
CICLES 2018/19

CFGM

CFGS

Específics

Artístics

Públic

14

2

Concertat

13

Privat

3

TOTAL

30

Esportius

2

2

2

Total

Específics

Artístics

24

5

45

17

32

11

14

52

5

91
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RECURSOS DEL SISTEMA D’FP INICIAL A L’H
CICLES PER FAMILIA

El curs 2018/2019 a l’Hospitalet es van impartir
91 cicles formatius, 34 CFGM i 57 CFGS .
CFGM
• Les famílies professionals en les que hi ha
major oferta de cicles de grau mig són sanitat
(el 23.5% del total de l’oferta) i administració i
gestió (14.7%).
CFGS
• L’oferta de cicles superiors es concentra en les
famílies de informàtica (17.24%) serveis
socioculturals a la comunitat (12%), sanitat
(10%), i comunicació gràfica i audiovisual
(8.6%).

CICLES (2018/2019)
Família professional

CGM

CFGS

Total

ACTIVITATS FISICOESPORTIVES
ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ
COMERÇ I MÀRQUETING
EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL
ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA
ENERGIA I AIGUA
FABRICACIÓ MECÀNICA
IMATGE PERSONAL
INFORMÀTICA I COMUNICACIONS
INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT
QUÍMICA
SANITAT
SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA
COMUNITAT
TRANSPORT I MANTENIMENT DE
VEHICLES
IMATGE I SO

1
5
1
1
2
1
3
3
1
1
8
2

2
6
5
2
4
1
1
1
9
2
2
6
7

3
11
6
3
6
1
2
4
12
3
3
16
9

1

2

3

2

2

COMUNICACIÓ GRÀFICA I
AUDIOVISUAL (artístics)
ENSENYAMENTS ESPORTIUS
TOTAL

2

5

7

2
34

0
57

2
91
22

OFERTA d’FP INICIAL A L’H*
Millora en la matriculació

CCFF/població jove

40,00%
35,00%

En el període de referència
2008/2018 s’observa una tendència
de major matriculació a formació
professional. A l’any 2008 els alumnes
en cicles formatius són un 22.5% del
total 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
(un màxim del 35.86% en el curs
15/16)

30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

2007/08 -08/09 -09/10 -10/11 -11/12-12/13 -13/14 -14/15 -15/16-16/17-17/18

L'H

2007-08

2008-09

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

Alumnes FP
(CFGM+CFGS)

2.669

2.768

3.033

3.188

3.300

3.528

3.321

3.590

4.005

3.590

4.005

Joves de 16-20
anys

11.813

11.853

11.829

11.907

11.473

11.399

11.209

11.114

11.168

11.842

12.242

relació

22,59%

23,35%

25,64%

26,77%

28,76%

30,95%

29,63%

32,30%

35,86%

30,32%

32,72%

*Les dades del servei d'estadística del DEGC referides a nombre d’alumnes en el conjunt de la
presentació estan referides a l’oferta publica i concertada , no de la privada
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OFERTA d’FP INICIAL A L’H “El problema”
Joves que estudien*

Malgrat la millora en les
matriculacions en FP dels
darrers anys, es 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.

Catalunya

Hospitalet

*Aquesta gràfica, d'elaboració pròpia, 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 Les dades originals provenen del padró del INE, IDESCAT i el servei d'Estadística del DEGC
aquesta mateixa font es la de les dades de las diapositives següents fins la núm. 33.
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OFERTA d’FP INICIAL A L’H
Evolució de l’oferta CCFF segons
famílies professionals
L'oferta de CFGM/CFGS/PFI s'ha
incrementat en branques que tenen una
forta
presencia
en
l'estructura
ocupacional de L'Hospitalet i, per altra
banda, ha disminuït en els sectors de
caràcter industrial i construcció. Cal fer
esment que sectors com l'hostaleria, el
comerç i la logística estan poc
representats en l'oferta formativa en
relació al seu pes en l'estructura
ocupacional.

Curs
Sanitat
Serveis socioculturals i a la
comunitat
Administració i gestió
Informàtica i comunicacions
Activitats físiques i esportives
Imatge personal
Transport i maintenaient de
vehicles
Quimica
Electricitat i electrònica
Instal·lació i manteniment
Edificació i obra civil
Comerç i màrqueting
Fabricació mecànica
Hosteleria

2007/08
435
376

2018/19
917
539

359
318
90
54
73

545
502
184
179
152

134
278
140
132
127
78
49

124
114
109
91
88
61
56

250
200
150
100
50

0
-50
-100
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PERFIL DE L’ALUMNAT D’FP INICIAL
Alumnat CFGM segons sexe i famílies professionals
Els alumnes són un 46,12% d’homes i el 53,88% de dones, les xifres varien notablement
segons la família professional, fet que mostra com no disminueixen la segregació de
gènere. Destaquen la participació de les dones a les branques sanitària i dels homes a
microinformàtica.
El curs 2017/18 varen graduar-se d’ESO a L'Hospitalet 1679 persones. També 1.332 es
matriculen de 1r de batxillerat i 1.770 alumnes, residents a l'Hospitalet, es matriculen a
primer curs de CFGM al curs següent. Tot això es resultat de les diverses edats i vies
d'accés, les repeticions, els abandonaments i retorns, etc. Això també es manifesta en que
els alumnes de l'Hospitalet que finalment és graduant de CFGM en un 44% tenen 20 anys
o mes. El nombre final de graduats de CFGM en el darrer any que tenim dades (2016/17)
és de 852.

Homes
46,12%

Dones
53,88%

350
300
250
200
150
100

50

Dones

0

Homes
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PERFIL DE L’ALUMNAT D’FP INICIAL

Alumnat CFGS segons sexe i famílies professionals
El 52,76% de l'alumnat de CFGS són homes, enfront del 47,24% de dones. El
creixement d'alumnat dels darrers anys ha significat un major nombre de nois en
els CFGS, els homes estan representats en pràcticament totes les especialitats
a diferència de les dones. Per contra les dones tenen molt concentrada la seva
participació en 4 especialitats (Administració i finances ,educació infantil, integració
social i laboratori clínic i biomèdic). Malgrat que les opcions més disperses els nois
tenen una forta concentració a les famílies d'informàtica, administració i esports.
El nombre de graduats el curs 2016/17 és de 752, inferior al de CFGM malgrat tenir
els CFGS una matrícula superior. Això pot ser resultat de què troben feina amb més
facilitat, i en tot cas disposant d’un títol sigui de batxillerat o CFGM. Les ¾ parts dels
graduats tenen més de 20 anys.

Dones
47,24%
Homes
52,76%
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PERFIL DE L’ALUMNAT D’FP INICIAL- Mobilitat* CFGM
El 53% dels alumnes que estudien CFGM a L’Hospitalet són residents a L’Hospitalet i per altra banda el 56,54%
dels alumnes que estudien CFGM d'Hospitalet ho fan al mateix Hospitalet. Podem dir que l'àrea on troba
cabuda la demanda dels residents A L’Hospitalet és bàsicament la mateixa Ciutat i Barcelona que concentra el
89,07 de les matrícules que es realitzen a centres ubicats en aquests dos municipis Pocs ciutadans de
l'Hospitalet satisfan la seva demanda a altres municipis (bàsicament Cornellà, Esplugues, Sant Feliu i Sant Joan
Despí). Per contra només el 9.8% dels alumnes que estudien a l'Hospitalet provenen de Barcelona. Més
important en aquest cas són les arribades del Baix Llobregat que són el 21.55% (Això es conseqüència de la
mobilitat radial a l’AMB).
CFGM

Alumnes residents al municipi

Alumnes en centres del municipi

H/H

56,54

H/H

53,19

H/B

32,53

B/H

9,81

H/H+B

89,07

B+H/H

62,99

H/Altres

10,92

Altres/H

37,01

*Dades referides la curs 2017/18
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PERFIL DE L’ALUMNAT D’FP INICIAL- Mobilitat* CFGS
Les dades per CFGS denoten una major mobilitat dels alumnes en comparació als CFGM.
Hospitalet envia una gran proporció dels seus alumnes a Barcelona i en rep menys, un 12,46% dels
alumnes vénen de Barcelona per un 47,3% que fan el camí a la inversa. A la vegada envia pocs fora de
Barcelona i Hospitalet i rep més proporcionalment. Per contra els centres de l'Hospitalet reben, un 39.61%
d'alumnes de fora de Barcelona (el 28,42% d'aquest són de la Comarca del Baix Llobregat).
Alguns cicles formatius singulars en l'oferta , promoció d’Igualtat de Gènere (que només es pot cursar a
Badalona i Reus) rep alumnes de diferents comarques. Per contra altres com Bioinformàtica (només existeix una
oferta alternativa a Sant Cugat) rep pocs alumnes d'altres comarques de fora del Barcelonès i el Baix Llobregat.
Poden concloure que la població de l'Hospitalet satisfà la seva demanda en centres de Barcelona i
L'Hospitalet. A diferència de l'oferta de l'Hospitalet que atén demanda de la mateixa Ciutat, el Baix Llobregat i
Barcelona . Però que, si es difon adequadament te la situació i l'infrastructural de transport per encabir oferta
formativa per al conjunt del País.
CFGS
Alumnes residents al municipi

Alumnes en centres del

municipi

H/H

43,37

H/H

47,9

H/B

47,3

B/H

12,46

H/H+B

90,67

B+H/H

60,38

H/ Altres

9,33

Atres /H

39,61

*Dades referides la curs 2017/18
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PERFIL DE L’ALUMNAT D’FP INICIAL ocupació de l’oferta
Pel que respecte al nivell de l'ocupació de l'oferta poden afirmar que no està saturada. En general, tant en cicles
mitjans com en superiors, s'observa una menor ocupació de l'oferta en aquelles especialitats que tradicionalment
són formacions masculinitzades (construcció, electromecàniques, fabricació, etc.). L'oferta en cicles de comerç i
construcció, amb una bona representació en l'oferta d'ocupacions, presenten un nombre important de vacants.
Per millorar de l'ocupació en el CFGM caldria que la practica totalitat dels joves graduats en ESO es matriculessin a
CC FF o Batxillerat (els que ara no continuen son mes homes) i de l'orientació de la demanda femenina (més
ventall real d'opcions). També caldria una millora en la retenció dels alumnes en els estudis. Si observen el
nombre real de matrícules a primer de CFGM (places no vacants) aquestes són 883 a primer i 502 a segon amb
una reducció del 43% aquestes dades per a CFGS son del 19%. Els alumnes es matriculen i per dificultats
d’aprenentatge o per falta de motivació abandonen els estudis prematurament.
Nivell

Places

Vacants

Disponibles

Primer curs CFGM

1029

146

14,19%

Segon Curs CFGM

723

221

30,57%

Primer curs CFGS

1226

212

17,29%

Segon curs CFGS

1077

254

23,58%

*Dades referides la curs 2017/18
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PERFIL DE L’ALUMNAT D’FP INICIAL- Abandonament
Com es pot veure en els quadres adjunts es produeix una reducció del nombre de places ofertes en els segons
cursos dels CCFF. Això respon al no cobriment de les places en la majoria de CCFF a primer i de l'abandonament
d'alumnes a segon
places a 1r

Matriculats 1

places a 2º

Matriculats 2

Diferencia de
places oferta
des

Diferencia
Matriculats

CFGM

1029

883

723

502

30

160

CFGS

1226

1014

1077

823

149

191

Aquest abandonament és similar a CFGM però més elevat a CFGS en relació a Barcelona i al conjunt de l'AMB.
Aquesta taxa d'abandonament s'ha mantingut constant en relació amb la conjuntura d'ocupació i per tant no
podem dir que respon a l'alternativa entre continuar estudiant o començar a treballar. La majoria d'estudis
consultats vinculen l'abandonament a la manca de preparació i motivació dels alumnes en sortir de l'ESO així com
de problemes d'orientació en la tria dels estudis. En els CFGS els nivells d'abandonament son inferiors a la meitat.
Reducció de la matriculats a 2º en relació a 1r

Barcelona

AMB sense Barcelona

Hospitalet

CFGM

35%

45%

43,2%

CFGS

12%

8%

18,8%

*Ultimes dades disponibles de Barcelona i l’AMB curs 2016/17. per L’Hospitalet
son dels curs 2018/19.
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PERFIL DE L’ALUMNAT D’FP INICIAL Vocacions industrials
Existeix una relació consistent entre el nombre de vacants i la proporció d'alumnes homes matriculats. Les
formacions de caràcter manual /industrial/ tecnològiques que tradicionalment associem a la formació
professional són les que tenen més vacants. En la mesura que casi només reben sol·licituds d’homes com
alumnes disminueix el nombre de candidats i, com en general els nois abandonen més, això incrementa que el
nombre de vacants a segon curs sigui superior. Com a resultat el nombre de titulats també serà menor, aquest
fenomen és el que alimenta la idea que l'oferta d'FP no es correspon amb la demanda del teixit productiu.
CCFF
Generals

CCFF
Tecnològics

Taxa de Masculinització
Grau Mig

46,12

Taxa de Masculinització
tècniques grau mig

93,33

Taxa de Masculinització
Grau superior

52,76

Taxa de masculinització
tècniques grau superior

88,04

Vacant general grau
mig primer
Vacats generals grau
mig segon
Vacants generals grau
superior primer
Vacants generals grau
superior segon

14,19

Vacats tecnològiques grau
mig primer
Vacants tecnològiques grau
mig segon
Vacants tecnològiques grau
superior primer
Vacant tecnològiques grau
superior segon

24,31

23,58

17,29
30,57

34,28

25,65
31,6
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PERFIL DE L’ALUMNAT D’FP INICIAL Orientació- CFGM
En el quadre següent podem fer una aproximació als problemes d'orientació en l'elecció d'estudis de CFGM. A
partir d'un comportament, com s'estructura la demanda de CFGM, deduïm problemes en l'elecció dels estudis
com a procés cap a una etapa professional. Això o podem fer perquè constatem la inoperància d’altres variables
en primer lloc. Els cicles pels quals no tenim demanda tenen vacants i estan situats de forma que tenen una
accessibilitat i preu similar.
Destaca la concentració en l'elecció de les opcions per part de les Dones. Els homes tenen un ventall d'opcions
més obert. Si bé no és problema específic de L'Hospitalet, com es pot veure en el quadre, es manifesta d'una
forma més intensa a la nostra Ciutat. Destaca el menor grau d'obertura, tant de nois com de noies, i el pes de la
Sanitat per sobre de la resta de famílies. Cal indicar que hem observat que les graduacions en sanitat són els que
es corresponen a una edat més avançada dels alumnes.
Un exemple seria el CFPM - SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES, que al curs 17/18 tenia una composició de
9 noies per 186 nois. És el CFGM més demanat pels homes i la presència de dones és marginal. Malgrat que
podem suposar, una vinculació en l'elecció amb les formes de lleure adolescent masculí i femení sorprèn la forta
per valència de la socialització de gènere. Per altra banda la forta demanda no es correspon amb les perspectives
al mercat de treball d'aquests estudis si no es continuen en CFGS o amb una forma d’especialització. Apareix
aparentment com una opció de batxillerat tecnològic de segona pels que no tenen notes o motivació i no fruit,
majoritàriament, d'una opció clara i madura.

*Les dades son de graduats veïns dels municipis no de graduats en centres del municipis
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PERFIL DE L’ALUMNAT D’FP INICIAL Orientació- CFGM
Graduats CFGM 2015/16 en la especialitat sobre el total de graduats del territori*
3 principals famílies

Dones

Baix Ll.

Hospitalet

Barcelonès

Catalunya

Sanitat

47,97

53

46,3

38,35

Administració
Imatge Personal

12,46
9,81

14,69
11,82

10,57
16,55

15,1
12,74

Total 3 principals noies

70,24

79,51

73,42

66,19

3 principals famílies

Electricitat i Electrónica

Homes

Baix Ll.

Hospitalet

Barcelonès

Catalunya

8,81

13,09

9,42

8,93

Informática i Comunicacions

15,04

17,09

18,19

15,68

Sanitat

11,67

18,18

13,83

11,91

Total 3 principals nois

35,52

48,36

41,44

36,52

3 principals industrials nois

Baix Ll.

Hospitalet

Barcelonès

Catalunya

Fabricació Mecànica

6,47

3,63

4,52

4,73

Instal·lacions i manteniment

2,85

8,63

4,98

6,06

Transport i manteniment

21,46

7,72

14,76

13,83

Total industrials

30,46

19,98

24,26

24,62

Total 5 especialitats nois

60,98

68,34

65,7

61,14

*Les dades son de graduats veïns dels municipis no de graduats en centres del municipis
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PERFIL DE L’ALUMNAT D’FP INICIAL Orientació-CFGS
En el cas dels graduats superiors destaca aquí el menor pes de les opcions industrials també en els nois.
Semblaria que els joves trien els seus estudis en relació als àmbits que els som quotidians (Els nois la
informàtica, l'esport, les noies les cures i el comerç) en tot cas els homes diversifiquen la seva demanda, fet
que facilita el seu accés als estudis, actuals i futurs perquè tenen menys demanda, i la posterior inserció
laboral, perquè aquestes titulacions estan més buscades.
Observen però la perduda de preeminència de la Sanitat en favor de la família Serveis soci cultural i a la
comunitat en les dones i la seva desaparició entre les opcions preferents dels homes. Semblaria com si el
resultat de la socialització de gènere amb les dones tingues com a resultat la preeminència de sanitat en el
nivell mitjà i l'existència d'opcions com educació infantil les conduís cap aquesta opció en els superiors. Cal
senyalar també que sorprèn l'especial concentració en aquesta família professional en el cas de L'Hospitalet
entre les dones.
En el cas dels homes es pot veure com el fet de viure en un entorn més industrial, com és el cas del Baix
Llobregat, fa que més joves optin per aquesta opció que a Barcelona o L'Hospitalet. Això reforçaria la idea
que cal que els joves coneguin, vegin com una opció quotidiana, aquestes opcions i això facilitarà la
motivació per la seva elecció.
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PERFIL DE L’ALUMNAT D’FP INICIAL Orientació-CFGS
Graduats de CFGS 2015/16
4 principals famílies

Dones

Baix LL.

Hospitalet

Barcelonès

Catalunya

Sanitat

20,45

22,32

28,2

23,62

Administratiu

19,38

10,21

9,84

12,92

Comerç i màrqueting

11,89

7,36

8,01

8,11

Serveis S. I ala Comunitat

32,88

42,99

26,8

33,52

Total 4 principals famílies noies

88.60
Homes

Baix. Ll

Administració i gestió

82.88
Hospitalet

72.85
Barcelonès

78.17
Catalunya

8,25

7,93

6,01

7,26

Informàtica i comunica.

12,83

15,58

11,63

12,02

Electricitat i electrònica

14,3

9,91

6,23

9,39

Acti. Físiques i Esportives

14,3

11,04

14,09

12,61

Total 4 principals families

49,68

44,46

37,96

41,28

3 Principals industrials

Baix. Ll

Hospitalet

Barcelonès

Catalunya

Fabricació mecànica

5,75

2,26

2,96

3,72

Transport i manteniment

4.12

4.81

6.93

6.36

instal·lació i Manteniment

6,63

9,06

2,5

4,44

Total industrials

16,5

16,13

12,39

14,52

66,18

60,59

50,35

55,8

Total 7 especialitats nois
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4.Formació per l’ocupació
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RECURSOS DEL SISTEMA DE FORMACIÓ PER L’OCUPACIÓ
Subsistemes de formació professional que té per objecte impulsar i estendre entre les
empreses i les persones treballadores, tant desocupades com ocupades, una formació
que respongui a les seves necessitats de qualificació i competitivitat i que contribueixi al
desenvolupament econòmic i a la cohesió social.

FORMACIÓ CONTINUA

FORMACIÓ OCUPACIONAL

Formació adreçada prioritàriament a
treballadors ocupats

Formació adreçada prioritàriament a
treballadors desocupats

Plans de Formació Intersectorials

FOAP

Plans de Formació Sectorials

Programa Forma i Insereix

CIFO

Accions de formació en el sector
turístic

– Centre d’innovació i formació
ocupacional

– Formació d’oferta adreçada
prioritàriament a persones desocupades
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4.1.-

Formació per l’ocupació

Formació ocupacional
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OFERTA FORMACIÓ OCUPACIONAL
Alumnes formats en els diferents programes de formació ocupacional.
Convocatòries 2017 executada 2018

L’any 2018 s’han format 3.496
persones
a
centres
de
L’Hospitalet de Llobregat, això
representa un 25 % de tots els
aturats inscrits com a demandats
actius d’ocupació a la Ciutat.

Període

2018

FOAP

1.911

Programa Forma i Insereix

1.585

TOTAL Formació
ocupacional

3.496

* Font de les dades es la Secretaria Técnica del SOC
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OFERTA FORMACIÓ OCUPACIONAL
Formació d’oferta adreçada prioritàriament a persones desocupades
Serveis a la comunitat, administració i gestió i comerç i màrqueting són les àrees en les
quals el darrer any s'han ofert un major nombre de cursos de formació ocupacional. La
tendència mostra com les famílies en les quals hi ha un major creixement d'oferta
serveis socioculturals i a la comunitat, que es consolida com una àrea de formació
professional important a la ciutat. La importància de l'especialitat d'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
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OFERTA FORMACIÓ OCUPACIONAL
En relació a la distribució dels alumnes de
formació ocupacional tant la distribució per gènere com per
edats es força equilibrada.

Altres programes ocupacionals

FOAP
45 a

16 a

65

29

anys

anys

29%

29%

30 a
44
anys

42%

45 a
65
anys
35%

total

16a 29
anys
24%
30 a
44

Homes
Dones

49%

51%

anys
40%
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4.2.-

Formació per l’ocupació

Formació contínua
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RECURSOS DE LA FORMACIÓ CONTINUA A L’H

2018
10 Centre formatius

117 Accions formatives

Formació de Plans Sectorials

2.576 persones
formades a Centres
situats a L'Hospitalet

8 Centres Formatius
Formació de Plans Transversals

7 Centres formatius

3.854 persones
formades residents a
L’Hospitalet

* les dades
CONFORCAT

han

estat

subministrades

per

el
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OFERTA FORMACIÓ CONTINUA -Característiques dels Alumnes
Alumnes Formats a L’Hospitalet

Participació en cursos de Formació Contínua
Podem observar que la composició de gènere que s'observa entre els
alumnes formats veïns de l'Hospitalet són similars a les de Catalunya
(62% Dones i 38% homes) per contra els alumnes formats en centres de
la Ciutat són majoria els homes, Això te que veure amb els especialitats
que s’ofereixen. Per contra en termes etaris la població formada a
L'Hospitalet és més jove que en el conjunt de Catalunya (el grup principal
a Catalunya són també els de 35-44 anys però representen el 30.9%) i els
alumnes veïns de l'Hospitalet són encara més joves (a Catalunya el grup
de 25-34 són el 10%).
Alumnes Formats a L’Hospitalet

Alumnes Formats d’Hospitalet

7,55 7,18

8.39 7.77
11.93
31.57

25-34

21,61

28,36

45-54

45-54
55-69

25-34
35-44

35-44

40.31

16-24

16-24

Dones
Homes

44.06

55.93

Alumnes formats d’Hospitalet

Homes
35.27
Doness
64.72

55-69
35,28
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OFERTA FORMACIÓ CONTíNUA
Participació en cursos de Formació Contínua segons família professional. 2015

Formats a L’Hospitalet
1.441 transversal (56%)
1.135 sectorial (44%)

Pel que respecta a les especialitats cal destacar la
importància que tenen les d'Administració, Comerç i
logística, Seguretat i Salut Laboral, Serveis Socioculturals
i a la comunitat i informàtica pel que respecte a la
formació que es fa a l'Hospitalet. Les de Comerç i
logística, Informàtica, Hoteleria i Turisme, Seguretat i
Medi ambient i de forma molt destacada Serveis
Socioculturals i a la Comunitat.

Formats de L’Hospitalet
2.282 transversal (60%)
1.573 sectorial (40%)

Formats de L’Hospitalet

Formats a L’Hospitalet
Altres
Adminsitracio

Altres
Comerç i logistica
Informatica
Conduccio de vehicles

Comerç i Logististica
SSC i a la Comunitat
Hoteleria i Turisme
Seguretat

per carretera
SSC i a la Comunitat
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PERFIL DELS PARTICIPANTS EN FORMACIÓ CONTÍNUA
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 conseqüències 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·lat, ja que el percentatge de població amb baix nivell d'estudis és superior que a la mitjana del País.
Podem concloure que la lectura d'aquestes dades que la formació continua és un factor que incrementa les
desigualtats educatives al llarg de la vida i no que les disminueix.

Nivell acadèmic dels alumnes de Formació continua en comparació als nivells acadèmics
de la població de L'Hospitalet en general*.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%

De L’H

A L’H

L’H

Universitaris
Grau Mitja i Superior
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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PERFIL DELS PARTICIPANTS EN FORMACIÓ CONTÍNUA
Mobilitat geogràfica
En la formació continua, tenim un model
de mobilitat centre/perifèria, els
alumnes es desplacen de les àrees més
perifèriques a la més central per fer la
formació. Com a conseqüència, més
alumnes de L'Hospitalet van cap a
Barcelona que de Barcelona a
L'Hospitalet i més alumnes vénen del
Baix Llobregat que residents de
L'Hospitalet es desplacen en direcció a
aquesta comarca. De la resta de
Catalunya ve un nombre important i
pràcticament ningú de L'Hospitalet fa
formació fora del Barcelonès i el Baix.

Procedència dels alumnes formats a centres de
L’Hospitalet

Baix Llobregat
Altres Barcelones
Hospitalet
Reste

Lloc de realització de la formació dels alumnes residents a
L’Hospitalet
Teleformació
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PERFIL DELS PARTICIPANTS EN FORMACIÓ CONTÍNUA
Característiques dels alumnes per col·lectiu
d'afiliació al a Seguretat Social

La pràctica totalitat dels alumnes de formació
continua pertanyent als col·lectius d'afiliació a la
Seguretat Social Regim General o són treballadors
inscrits com a demandants d'ocupació al SOC.

Col·lectius dels alumnes formats a centres de
L’Hospitalet

Admisnitracions Publiques
Autonoms
Regimen general
Aturats

Cal pensar que la forta participació d'aturats en
aquesta modalitat de formació, que sovint es
manifestació de la dificultat per omplir els cursos
ja que no està dirigida específicament, es produeix
en el conteste d'una recuperació de l'ocupació i
tendirà a disminuir. També perquè constitueix la
via d'accés per les persones no actives
interessades en aquesta formació. La diversa
proporció de persones en atur en les dues
gràfiques es deu al fet que en la primera no poden
tenir en compte les persones que fan servir la
modalitat distancia que és menys utilitzada per les
persones en atur. La proporció d'autònoms
no arriba al 5% i és pràcticament la meitat de la
seva participació en l'afiliació a la S.S.

Trebalaldores de la Llar

Col·lectius dels alumnes residents a L’Hospitalet

Admisnitraqcions Publiques
Autonoms
Regim General
Aturats
Treballadores de la Llar
altres
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5.L'Acreditació de Competències Professionals
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L'ACREDITACIÓ DE COMPETENCIES PROFESSIONALS*
Persones acreditades residents a L’Hospitalet de Llobregat 2018
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 estat excloses per no
justificar
requisits
i
717 admeses. Posteriorment 30
han estat baixa. Finalment de les
687 que hi ha continuen el
procés 543 que són las que han
acreditat amb èxit almenys una
unitat de competència (UC) en el
mateix any.

Família Professional
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)
IP (Imatge personal)
SA (Sanitat)
SC (Serveis socioculturals i
a la comunitat)
SM (Seguretat i medi
ambient)
TM (Transport i
manteniment de vehicles)
Total general

Inscrits

Acrediten una UC

Inscrit/acr
editen

45

27

60%

20
31
8
1
4
3

9
17
3
0
3
0

45%
55%
37,5%
0%
75%
0%

1
12
540

1
6
461

100%
50%
85%

21

15

71%

1

1

100%

687

543

79%

* L’Acreditació de competències professionals es el procés
administratiu de reconeixement de capacitats professionals i
habilitació per l'exercici d’una professió .Les dades han estat
subministrades per el ICQP
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L'ACREDITACIÓ DE COMPETENCIES PROFESSIONALS*
Persones acreditades residents a L’Hospitalet de Llobregat 2018
Pel que respecte als processos
d'acreditació de competències podem
senyalar que, si bé podem gaudir d'una
oferta diversificada per una banda i una
nombrosa població amb nivells formatius
baixos i immigrada per un altre , no es
produeixen un nivell significatiu de
reconeixements de competències
professionals excepte en les famílies
Serveis Socioculturals i a la Comunitat
(78.6%) i la d'activitats físiques i
esportives (6.5% Bàsicament monitors de
ioga). Contrastà això amb l'elevat nombre
de persones que cursen CFGM amb edats
adultes a la Ciutat. Això ens fa concloure
de què aquesta és una via poc coneguda
d'adquisició de titulació professional que
caldria difondre entre la població amb
demanda potencial.

Centre
Jaume Balmes

Joan XXIII

Miques Servet
Dolmen

Institut Llobregat
Institut Provençana

Assessora
ment

Reconeixe Famílies
ment
2
7 Electricitat i electrònica
Comerç i màrqueting
Imatge Personal
Sanitat
3
7 Administració i Gestió
Informática i
comunicacions
Activitat físiques i
esportives
Serveis S. i al Comunitat
1
3 Sanitat
3
3 Serveis S. i al Comunitat
Sanitat
Administració i Gestió
2
4 Fabricació Mecànica
Electricitat i electrònica
3
5 Comerç i màrqueting
Edificació i obra civil
Química

*Font ICQP
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NECESSITATS i PROPOSTES A NIVELL de ciutat- 1
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 perquè 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 economia dependrà cada dia mes de
les millores en aquests sectors sovint de difícil automatització
La Ciutat ha de tenir una oferta de formació professional integrada de referència. A més del CIFO Cobalt i de l’EASD Serra i
Abella, caldria situar a la Ciutat un altre centre de referència amb oferta de formació ocupacional i reglada
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Projecte finançat per:
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