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Tria d'actualitat
Dos centres de l’Hospitalet, premiats en la 5a Mostra de projectes
emprenedors d’FP a Catalunya
Abril de 2017

Un total de 10 centres educatius de Catalunya han estat premiats en la

5a Mostra de projectes

emprenedors de la formació professional.
Durant la Mostra s’han exposat els millors projectes emprenedors del passat curs 2015-2016,
realitzats per alumnes de formació professional de grau mitjà i de grau superior. En l’edició
d’enguany

s’havien

presentat

49

projectes

a

concurs

i,

entre

els

vuit

finalistes,

els

instituts

Pedraforca i Provençana de l’Hospitalet es troben entre els guardonats amb el primer premi.

El projecte Alisa, elaborat pels alumnes de l’Institut Pedraforca, va rebre el primer premi al Millor
projecte d’economia social i cooperativa en grau superior, pel disseny d’una consulta de dietètica i
nutrició amb la prestació de serveis adaptats.

Per la seva banda,

els alumenes de l’Institut Provençana van obtenir el primer premi al Millor

projecte col·laboratiu en grau superior amb Ecocode, una aplicació per webs i mòbils que indica
l’impacte mediambiental de diferents productes mitjançant un codi de barres.

En l’edició d’enguany s’havien presentat 49 projectes a concurs i, entre els vuit finalistes, els instituts Pedraforca i
Provençana de l’Hospitalet es troben entre els guardonats amb el primer premi.

Reunió del Fòrum de Ciutats amb Consell de Formació Professional
Abril de 2017

El passat 26 d’abril es va celebrar a l’Hospitalet una reunió ordinària del Fòrum de ciutats amb
Consell d’FP, amb la presència dels diferents representats de les administracions municipals que hi
estan integrades.

Durant la reunió es van tractar les accions contemplades en pla de treball del Fòrum i també
d’altres temes rellevants, com ara les implicacions locals dels procediments d’acreditació de
competències professionals.

El Fòrum de ciutats té com a objectiu potenciar la relació i cohesió entre els municpis amb Consell
d'FP per treballar coordinadament i facilitar la transferència de coneixement i experiències.

Joves i el mercat de treball: educació, participació laboral i polítiques
d’ocupació
Abril de 2017

La relació entre els joves i el mercat laboral es el tema principal del segon dossier del Baròmetre
de l’Observatori Social de “la Caixa”. El document ofereix una panoràmica del context actual a
partir d’una sèrie d’indicadors socials, demogràfics i econòmics. A continuació, s’aborden dos
qüestions

d’especial

rellevància:

la

relació

entre

educació

i

participació

laboral

dels

joves

i

l’eficàcia del programa de Garantia Juvenil per a fer front a l’atur dels joves.

En un primer article, Begoña Cueto (Universidad de Oviedo) mostra l’impacte que ha tingut la crisi
sobre les dinàmiques laborals dels joves, posant en relleu que el baix nivell educatiu és un
obstacle per trobar ocupació. D’acord amb l’autora, resulta cabdal analitzar la inactivitat dels
joves

atès que la baixa participació laboral pot conduir, a llarg termini, en una exclusió laboral i

social. L’article de l’Almudena Moreno (Universidad de Valladolid) se centra en l’eficàcia de la
Garantia Juvenil i examina perquè, en el cas d’Espanya, aquest programa no s’ha desenvolupat en
la mateixa mesura que en altres països europeus.

El dossier també inclou una entrevista amb Michael Marmot (University College London), sobre
desigualtats socials i salut, i una ressenya que confronta dos llibres sobre pobresa. El document
conclou amb una secció de bones pràctiques.

El treball recull que, a Espanya, la crisi ha afectat de manera molt negativa al mercat laboral i especialment als joves amb
menor nivell educatiu: aquells amb baix nivell de formació van veure caure la seva taxa d'ocupació entre 25 i 30 punts, mentre
que la d'aquells amb estudis superiors van caure 10 punts

La Garantia Juvenil, lluny de les expectatives inicials
Abril de 2017

Un nou informe publicat pel Tribunal de Comptes Europeu mostra que Garantia Juvenil de la UE,
dirigida a impulsar la formació i inserció laboral dels joves sense ocupació i estudis, ha tingut un
progrés limitat i uns resultats per sota de les expectatives previstes.

Els

auditors

van

analitzar

els

casos

d’Irlanda,

Espanya,

França,

Croàcia,

Itàlia,

Portugal

i

Eslovàquia. Tot i que l’informe indica que aquests Estats membres han fet avanços en l’aplicació
de la Garantía Juvenil, cap d’ells ha pogut garantir l’accés dels joves inscrits a una oportunitat
d’ocupació en el termini de quatre mesos.

El cas d’Espanya resulta excepcional, d’acord amb els resultats de l’estudi,

atès que el 47% dels

joves espanyols que ni estudien ni treballen i van participar en el programa en el 2015 es trobaven
en situació d’inactivitat després de sis mesos, la xifra més elevada dels països auditats.

L’informe també inclou una sèrie de recomanacions per a les autoritats nacionals i comunitàries.
Entre d’altres punts claus, els auditors posen en rellu que s’haurien d’establir objectius més
realistes i garantir que les ofertes d’ocupació, estudis i formació s’ajusten al perfil dels participants
i a les necessitats del mercat de treball.

