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inserció laboral en temps de crisiEls alumnes de FP 
de 25 anys creixen 
el 66% des del 2008

L’afluència als cicles de
grau mitjà augmenta fins a 
un 116% en quatre cursos

JORDI CASABELLA
BARCELONA

E
l prestigi dels estudis de 
Formació Professional, 
molt de temps criticats  
per famílies, alumnes i do-

cents aliens a aquesta etapa educati-
va, cotitza a l’alça. Entre el setembre 
del 2008 i el juny del 2011, el cens 
d’alumnes que cursen cicles forma-
tius de grau mitjà (CFGM) i superior 
(CFGS) a Catalunya, en règim de clas-
ses presencials, ha fet un salt consi-
derable: de 80.000 a una mica més 
de 100.000. Però en el cas dels estu-
diants més grans de 25 anys el pas 
ha estat de gegant: en tres anys han 
augmentat un 66%, d’uns 12.000 a 
més de 20.000. La seva presència s’ha 
disparat especialment als CFGM, als 
quals s’accedeix amb el títol de gra-
duat en ESO, fins a incrementar-se 
en un 116% en aquest període de 
temps.
 La inserció laboral dels graduats 
en FP ha anat a menys els últims tres 
anys. El procés de destrucció d’ocu-
pació, que s’ha acarnissat amb els jo-
ves, no els ha estat aliè. Les enques-
tes anuals de la Generalitat i les cam-
bres de comerç certifiquen que l’any 
2008 un 68% dels graduats treballa-
ven sis mesos després d’haver ob-
tingut el títol. Un 5% figurava com 
a desocupat. Els primers mesos de 
l’any 2011, els que tenien una feina 
no arribaven al 47%. Un altre 40% se-
guia estudiant.

SALARIS RESISTENTS / Malgrat el fort 
retrocés, «pot afirmar-se que en el 
context de la crisi econòmica la FP 
ha resistit el cop», assegura la res-
ponsable de FP de Comissions Obre-
res (CCOO) a Catalunya, Montserrat 
Milán. La sindicalista cita en favor 
de la seva argumentació que la taxa 
d’atur en la població catalana d’en-
tre 16 i 24 anys se situa en el 43,6%, 
mentre que entre els que acaben de 
finalitzar un cicle formatiu ronda 
el 13%. La baixada dels salaris dels 
graduats ha estat per una altra part 
escassa, com també reflecteix l’en-
questa del Govern i les cambres. Mi-
lán atribueix aquesta conquista «als 
convenis col·lectius», que han acon-
seguit conservar el nivell de les re-
tribucions.

 El director general de Formació 
Professional, Melcior Arcarons, atri-
bueix l’èxit creixent de la FP entre 
l’alumnat de més de 25 anys al «de-
sig de formar-se, de guanyar en qua-
lificació, no necessàriament perquè 
hagin perdut la feina, sinó perquè 
l’han vist perillar i volen un títol 
que tingui valor acadèmic i laboral». 
També a la «intensificació de les me-
sures que flexibilitzen l’ingrés a la 
FP per a les persones que ja han dei-
xat d’estudiar, fent-la més atracti-
va». Entre elles, l’oferta de cursos se-
mipresencials o adaptats a les seves 
necessitats. Arcarons insisteix que 
el que atrau aquesta categoria d’es-
tudiants fins a la formació professi-
onal és «estar més ben preparats en 
el mercat laboral».
 Els experts apunten a un factor 
recurrent a l’hora d’explicar l’inte-
rès que els últims anys desperta la 
FP. Entre la població espanyola de 
menys de 40 anys, i Catalunya no 
constitueix una excepció, el per-
centatge de titulats universitaris és 
homologable al dels països veïns, o 
bé està per sobre d’aquests nivells. 
Aquest no és el cas de la FP, franja 
d’estudis en què el dèficit d’especia-
listes tècnics ens allunya d’Europa.
 Les administracions educatives 
redoblen els esforços per escurçar 
distàncies en aquesta matèria, però 
la tasca és encara ingent: l’objectiu 
és que, l’any 2020, el 85% dels joves 
disposin d’estudis secundaris posto-
bligatoris (o sigui que, com a mínim, 
hagin completat el batxillerat, títol 
que permet accedir als CFGS, o un 
CFGM), però en l’actualitat encara 
no s’ha aconseguit arribar al 70%.
 Les conseqüències dels desequili-
bris entre titulats d’aquestes dues vi-
es no deixen d’aflorar. Eurostat, l’ofi-
cina que elabora les estadístiques de 
la Unió Europea (UE), acaba de publi-
car un nou informe en què se subrat-
lla que Espanya és, juntament amb 
Grècia, el país amb més treballadors 
sobrequalificats entre els 27 estats 
membres. En altres paraules: l’Estat 
on hi ha més universitaris i titulats 
superiors de Formació Professional 
subempleats.
 D’acord amb les dades de la UE, 
un terç dels llocs de treball espa-
nyols, davant del 19% de mitjana 

europea, és ocupat per treballadors 
que tenen un nivell de formació su-
perior al que es requereix per fer la 
seva feina, circumstància que resul-
ta frustrant per a les seves expectati-
ves econòmiques.

CAPTAR ‘NI-NIS’ / La batalla per acon-
seguir que la FP guanyi atractiu té 
un altre front obert. El de captar els 
joves que, després de concloure o 
abandonar l’educació obligatòria 
als 16 anys, ni estudien ni treballen. 
Un estudi recent del Centre Europeu 
per al Desenvolupament de la For-
mació Professional xifrava aquesta 
legió en 800.000 espanyols, el cin-
què pitjor registre de la UE, el 2010. 
La xifra de ni-nis d’entre 18 i 24 anys 
s’ha desbocat els últims tres anys, 
impulsada per la desaparició de mi-
lers de llocs de treball de baixa qua-
lificació i l’expulsió dels pitjor for-
mats cap a les files de l’atur H

Ensenyament ho atribueix a 
la voluntat d’«estar més ben 
preparat en el món laboral»
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1 L’OCUPACIÓ

2

les claus

La taxa d’atur dels 
graduats en FP se situa 
tres vegades per sota de 
la de la població catalana 
d’entre 16 i 24 anys. El 
mercat laboral dels titulats 
de grau mitjà ha patit 
menys deteriorament 
des del 2007 que el dels 
graduats superiors.

ELS SALARIS
La majoria dels que
van acabar els estudis
de FP el 2010 i van 
aconseguir després feina 
percebien entre 900 i
1.200 euros nets 
mensuals. D’entre els que 
reben salaris superiors, hi 
ha més titulats mitjans que 
de grau superior.

3 A DISTÀNCIA
L’atractiu que exerceix la 
FP no solament s’aprecia 
en els cursos presencials. 
L’Institut Obert de 
Catalunya (IOC) té 10.000 
matriculats que cursen 
cicles, el doble de fa dos 
anys. Bona part són més 
grans de 25 anys.

5 EL PROJECTE
Ensenyament estudia 
donar impuls a un
model de FP que 
compagini estudis i treball 
retribuït, de manera que 
la pràctica professional 
permeti el reconeixement 
d’una part del currículum 
acadèmic. 

4 LA UNIVERSITAT
Si es compara amb la 
població amb un títol 
universitari, la FP resisteix 
de forma acceptable el 
deteriorament del mercat 
laboral. A l’inici del 2011, 
un 8% dels diplomats i 
llicenciats el 2007 estaven 
a l’atur.
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Vegeu el videocomentari de Jordi Casabella 
sobre l’augment de la demanda de FP

inserció laboral en temps de crisi

ADRIÀ FILGUERAS 3 TÈCNIC SUPERIOR 

«Vaig seguir estudiant per 
trobar sortides laborals»
«Aquest Nadal gairebé no podré 
fer vacances», explica amb ale-
gria Adrià Filgueras, un jove de 21 
anys, veí del barri de Sant Ramon de 
Tarragona, a qui li acaben renovar 
per sis mesos el contracte de treball. 
Filgueras és un exemple de les por-
tes que obren els estudis de Forma-
ció Professional als joves catalans. 
Després d’estudiar l’ESO, va iniciar 
un grau mitjà d’electrònica i auto-
màtica a l’institut Comte de Rius. 
«Sempre m’ha agradat l’electrici·
tat», explica, però a l’institut va des-
cobrir noves vies per poder continu-
ar progressant en la seva formació 
acadèmica.

 Filgueras es va animar amb els es-
tudis i, després de superar la prova 
d’accés, es va embarcar en un curs 
de grau superior que li ha permès 
obtenir el títol de tècnic de sistemes 
de regulació i control automàtic. 
«Era una manera de trobar més sor·
tides professionals, sobretot tenint 
en compte la important indústria pe·
troquímica que hi ha a Tarragona», 
detalla. 
 Els convenis que manté l’institut 
Comte de Rius amb empreses de la 
zona li van permetre fer les pràcti-
ques a l’empresa Abac, que es dedi-
ca al servei industrial en sistemes 
de control químic. «La meva feina 

consisteix a programar els siste·
mes de regulació i control de la in·
dústria. És a dir, preparem l’entorn 
perquè els operadors de planta tin·
guin una visualització directa a tra·
vés de pantalles», explica.
 Filgueras se sent «content i il·
lusionat» per haver entrat en el 
mercat laboral i per treballar en 
una empresa que li permet millo-
rar i aplicar la seva formació acadè-
mica. «Els estudis et donen la base, 
però en aquesta empresa m’estan 
tractant molt bé i estic aprenent 
molt», relata.
 «Altres companys d’estudis 
no han tingut la mateixa sort que 
jo», es lamenta, però Ramón Yus-
te, subdirector del centre i un dels 
seus professors, matisa que «s’ho 
ha guanyat amb el seu esforç»: va 
obtenir un 10 de nota en el projec-
te d’una de les assignatures de l’úl-
tim curs. H
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RAQUEL MARTÍNEZ 3 ESTUDIANT 

«Ara mateix no descarto 
anar a la universitat»
La Formació Professional ha permès 
a la reusenca Raquel Martínez, de 20 
anys, trobar feina abans d’acabar els 
estudis. Fa el segon any d’un grau su-
perior de Química Industrial a l’ins-
titut Comte de Rius, però a partir 
del mes de gener compaginarà els 
estudis amb un contracte laboral a 
temps parcial a la mateixa empre-
sa on va fer les pràctiques l’estiu pas-
sat. «Quan vaig acabar el batxillerat 
tenia molt clar que no volia anar a la 
universitat, però en aquest moment 
no ho descarto», explica per desta-
car el revulsiu que la formació pro-
fessional està significant en la seva 
formació acadèmica. 

 Passat Reis i després de fer col-
zes durant la primera part d’aquest 
curs, aquesta jove estudiant de FP co-
mençarà a treballar a l’empresa Dow 
Ibérica, una de les químiques més 
importants establertes a Tarragona. 
«És una gran oportunitat per conti·
nuar estudiant i treballar abans de 
tenir el títol», explica Martínez, que 
durant els pròxims sis mesos passa-
rà quatre dies com a operadora en 
una planta química i un a les aules 
de l’institut.
 «Estic molt contenta i a casa me·
va també ho estan. Estem veient la 
recompensa al treball i els sacrifi·
cis invertits en els estudis», reco-

neix Raquel Martínez, encara que 
al mateix temps li pesa la respon-
sabilitat. «Tinc moltes ganes de co·
mençar a treballar, però també tinc 
una mica de por», reconeix. «Penso 
que me la jugo, que del que faci ara 
a la feina en pot dependre el meu 
futur, és una responsabilitat molt 
gran», afegeix.
 La trajectòria d’aquesta alum-
na coincideix amb la filosofia de 
l’institut Comte de Rius, en què es-
tudien FP a prop d’un miler dels 
seus 1.159 alumnes. «Hem de do·
nar oportunitats, però també valo·
rar l’esforç dels alumnes», explica 
el director, Francesc Roca, que re-
coneix que a vegades no poden co-
brir la demanda d’algunes empre-
ses de la zona. Roca no es conforma 
amb el «no vull estudiar» que esgri-
meixen molts joves, i assegura que 
s’ha de «donar respostes a les se·
ves inquietuds». H


