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FORMACIÓ AMB

Pàgina d’informació metropolitana amb la col·laboració de l’AMB

neració d’idees es promouen els premis FP Emprèn, que distingeixen els
millors projectes empresarials creats per alumnes
d’aquest cicle educatiu. Uns
40 centres de l’àrea metropolitana
participen
d’aquests premis, mentre
que un total de 10 projectes van ser distingits en el
Pla de Mesures.

« La Formació
Professional obre
la porta a la
recuperació
econòmica del
territori, assegurant la
màxima diversitat
laboral, evitant la
precarietat i lluitant
contra l’atur»
JAUME COLLBONI
Vicepresident de Desenvolupament Social i Econòmic
de l’AMB

INTERNACIONALITZAR LA
FORMACIÓ PROFESSIONAL

A l’IES Salvador Seguí es dicten 13 cicles formatius d’FP, com higienista dental.

L’FP ES CONSOLIDA COM
UNA SÒLIDA OPCIÓ
LABORAL PER ALS JOVES
L’AMB fomenta l’expansió de la
formació professional al territori
metropolità, per impulsar les estades
a l’estranger i millorar la innovació
professional
JUAN PEDRO CHUET-MISSÉ
La constant evolució de la
indústria i d’altres sectors
exigeixen empleats amb un
nivell de capacitació cada
vegada més alt. Per respondre als nous requeriments
laborals l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) impulsa diversos programes i
accions per impulsar la formació professional a tota
la metròpolis.
Encara que l’AMB no té
competències directes en
matèries educatives, aquest
organisme desenvolupa diverses estratègies d’ocupació i inserció laboral, una de
les claus per a la reactivació
econòmica i per a la reducció de les desigualtats que hi
ha als diferents municipis
que la integren.
Per a això l’AMB va signar
un conveni amb la Fundació BCN Formació Profes-

sional al gener d’aquest any,
que estén l’abast d’un acord
previ que s’havia subscrit
–juntament amb la Diputació de Barcelona– l’any
2015.
Amb aquest nou acord,
que comprèn una inversió
total de 247.400 euros per
aquest any, es van emprendre una sèrie d’accions per
tal d’ampliar el treball
d’aquesta fundació pel territori metropolità.
En concret, els objectius
són fomentar la innovació a
l’FP, potenciar la relació
amb les empreses de la regió, desenvolupar estratègies de recerca per
conèixer les demandes laborals de les indústries i societats, assessorar els municipis en la matèria i internacionalitzar els estudiants
d’FP. Es tracta de «promoure la formació professional

com una opció de futur»,
precisa Héctor Santcovsky,
director de Desenvolupament Social i Econòmic de
l’AMB.
APOSTA PER LA INNOVACIÓ
ENTRE ELS ESTUDIANTS

Per mitjà del Pla de Mesures
d’Innovació 2018 es recolzen diversos projectes
educatius que afavoreixen
la qualitat i la constant actualització de la formació
professional.
Una d’aquestes mesures va
ser crear el MetròpolisFPLab, un punt de trobada i
sinergies entre empreses i
centres educatius, on els estudiants impulsen projectes
innovadors que puguin ser
de l’interès del món empresarial.
Per fomentar aquesta ge-
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de cada 10 dels recent titulats
en FP tenen feina

Un altre dels eixos és impulsar la internacionalització
de l’FP. «És molt important
que els joves puguin sortir
del marc local», precisa
Santcovsky.
Per fomentar la mobilitat
d’alumnes, professors i directius dels centres, l’AMB
acompanya la creació del
Consorci Erasmus+Formació Professional, al que ja
s’han adherit 12 centres de
10 municipis.
Els projectes Erasmus+ estan destinats a estudiants
d’FP de grau mitjà i superior, permeten que realitzin
dos mesos de pràctiques en
empreses de la unió Europea amb l’objectiu de dotarlos de majors competències
laborals, lingüístiques, personals i culturals. Tanmateix, els Consorcis Erasmus+ també permeten als
docents conèixer com s’implementa l’FP en altres
països de la Unió.
ANTICIPAR-SE AL QUE ES
NECESSITARÀ EN UN FUTUR

Altres accions realitzades
juntament amb la Fundació
BCN (on l’AMB ocupa una
de les vicepresidències) són
una sèrie d’estudis per analitzar l’estat de l’FP a la regió
metropolitana de Barcelona, quins sectors emergents
poden tenir més demanda
dels titulats de les diverses
famílies professionals i com
encaixa l’oferta de l’AMB
amb sectors com el de la
Química.
Amb l’Observatori FP que
promou la Fundació «busquem no tant que s’analitzi
el que està passant» amb el
sector laboral i educatiu, indica Santcovsky, «sinó saber
el que passarà en el futur,
conèixer què necessiten les
empreses i la gent».
Des de l’AMB es van impulsar trobades i sessions
informatives, a més de publicar una guia sobre l’oferta de cursos d’FP a la regió.
L’objectiu, van indicar fonts
de l’AMB, és «sensibilitzar
respecte que la formació
professional és una opció de
primer nivell».

En aquest sentit, van destacar que menys del 10%
dels seus titulats es troba a
l’atur, mentre que entre els
graduats universitaris la desocupació pot arribar al
30%.
OBRIR-SE AL MÓN PER
MILLORAR CONEIXEMENTS

Un dels centres que participa en els programes d’internacionalització és l’IES
Salvador Seguí, de Barcelona. El seu director, Isidre
García, explica que compta
amb convenis amb establiments d’Anglaterra, Gal·les,
Escòcia, Itàlia i França,
països amb els quals realitzen intercanvis de professors i alumnes i gestionen pràctiques, a més de rebre i acompanyar integrants
d’aquests centres per treballar en empreses catalanes.
«Amb la internacionalització busquem tres objectius:
que els alumnes aprenguin
un altre idioma, que puguin
perfeccionar els seus coneixements i habilitats, i en el
terreny personal, que
aprenguin a arreglar-se-les
sols, que puguin resoldre

problemes pel seu compte»,
indica García.
Aquest IES compta amb
un total de 1.600 alumnes
que cursen una oferta de 13
títols. El 60% al cap de nou
mesos ja troba feina relacionada amb els estudis que ha
cursat.
RÀPIDA INSERCIÓ LABORAL
ENTRE ELS ALUMNES

La inserció laboral és més
ràpida del que esperen alguns alumnes. Aquest és el
cas de la Núria Osorno, que
és de Castelldefels i que va
cursar l’FP de Tècnic Auxiliar d’Infermeria i després
va obtenir una doble titulació en Radioteràpia i dosimetria, i en Imatge per Diagnòstic.
«La formació professional
et forma molt més que una
carrera. Jo no havia acabat
les pràctiques del cicle formatiu en un hospital públic
de Barcelona i ja m’oferien
treball», indica. En aquest
centre de salut ja fa tres anys
que està treballant com a
auxiliar d’infermeria i des
del juny exerceix com a Tècnic de Radioteràpia. 

OBSERVATORI FP. ANUARI DE LA
FORMACIÓ PROFESSIONAL 2017
A MÉS DE TENIR UNA ESCASSA TAXA D’ATUR, LES
FAMÍLIES DE L’FP ES CONSOLIDEN ENTRE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES MÉS INNOVADORES.

1. A l’AMB hi ha 168 centres educatius d’FP, que es troben a 25 municipis de la regió.

2. En aquests s’ofereixen 144 títols de 22 famílies professionals, entre 86 de grau mitjà i 86 més de grau superior.

3. El curs 2017-2018 hi havia 85.959 matriculats en FP inicial, i
d’aquests, 69.633 en cursos presencials o semipresencials i 16.326 a
distància.
4. El 60% dels titulats en cursos d’FP a l’àrea metropolitana de Barcelona troben feina durant els primers nou mesos.
5. Les especialitats amb més inserció laboral són les indústries alimentàries, fabricació mecànica, instal·lació i manteniment i electricitat i electrònica.
6. Malgrat que la indústria i els sectors de la química i l’alimentació
tenen un pes important en l’activitat econòmica de l’AMB, la seva
oferta educativa i la seva demanda és baixa: aquestes branques no
superen el 5% del total de les matrícules.
7. Les que tenen més demanda d’estudiants són les famílies d’Informàtica i Comunicacions (11%), Serveis Socioculturals a la Comunitat (11%) i Sanitat (16%).

