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Educació. L’informe de l’FP 2018 destaca que cal trobar mecanismes perquè els joves segueixin estudiant a partir dels

L’HOSPITALET VOL MÉS
FORMACIÓ PROFESSI
TEXT: CRISTINA SÁNCHEZ
FOTOS: GABRIEL CAZADO

A

En ple període de preinscripció per a cicles formatius i programes d’FP
reglats, L’Hospitalet ha donat a conèixer l’informe de l’FP 2018 al municipi,
una radiografia actual que marca el camí que cal seguir en endavant

quest curs, 4.352
alumnes cursen FP
inicial i 6.000 més
segueixen formació
professional
per
l’ocupació, formació contínua i
cursos per acreditar la qualificació professional a L’Hospitalet. Aquestes xifres, recollides
en l’informe sobre l’FP al municipi l’any 2018, confirmen la
tendència creixent iniciada fa
uns 10 anys. El 2008, el 22,5%
dels joves de la ciutat de 15 a
20 anys estudiaven FP i ara en
són el 32,7%.
Les dades del mercat laboral confirmen la importància de
la formació qualificada en l’àmbit professional. L’Hospitalet va
registrar el març una taxa d’atur
del 10,99% de la població
activa, 14.414 persones. El
81% no tenen estudis o tenen
estudis
primaris o
secundaEls més de 4.000 alumnes que
ris d’eduestudien cicles formatius es
c a c i ó
g e n e r a l . concentren només en cinc famílies
Els hospitalencs que han cursat graus
universitaris o cicles formatius
tenen millor ocupabilitat, amb
taxes d’atur del 5 i del 8%, respectivament.
Per això, L’Hospitalet ha posat l’FP en el punt de mira i
l’abril passat va constituir el
Grup de Treball Permanent de
l’FP dins el Consell Educatiu.
En aquest òrgan es troben
representants de les administracions públiques, de centres
de formació professional inicial
i de formació per l’ocupació, de
l’alumnat, universitats, associacions empresarials, sindicats i tercer
Les persones amb formació
sector.
professionalitzadora tenen
El seu
taxes d’atur molt més baixes
objectiu és
fer guanyar
qualitat i prestigi a l’FP, donar
resposta a les demandes del
mercat laboral, estendre l’oferta
a tots els nivells de certificació, fomentar la formació dual
i fer polítiques per inserir-hi els

Obertura de la setmana de l’FP de L’Hospitalet, on es va presentar l’informe 2018

Oferta actual i novetats per al curs 2019-20 en FP inicial
El pròxim curs, a L’Hospitalet s’impartiran quatre nous cicles formatius que se sumaran als
91 existents aquest curs. Aquests nous cicles
s’oferiran en modalitat dual, és a dir, amb estades de l’alumnat en una empresa un mínim de
970 hores i en qualitat de treballadors.
La nova oferta se centra en tres instituts.
Al Provençana s’impartiran un cicle d’organització i control d’obres de construcció
(organitzar, a peu d’obra, treballs d’execució
d’edificació i obra civil) i un altre de màrqueting i publicitat, tots dos de grau superior.
A l’Institut Llobregat s’obre un nou cicle de
grau mitjà de mecatrònica industrial (combina
mecànica de precisió i l’electrònica per al
control automàtic de sistemes i maquinària),
i al Pedraforca, un d’estètica i bellesa, també
de grau mitjà.
A banda d’aquests nous cicles que s’obriran el curs vinent, L’Hospitalet ofereix en 15
centres educatius –8 de públics, 6 de concertats i 1 de privat– 69 titulacions en 91 cicles
més que pertanyen a 17 famílies professionals
dins el que es coneix com a FP inicial: cicles
col·lectius més vulnerables. El
tinent d’alcaldia de Promoció
Econòmica en funcions, Francesc Belver, afirma que “durant
molts anys, l’FP ha estat injustament menystinguda, quan

de grau mitjà i cicles de grau superior. Són:
y Activitats físiques i esportives
y Administració i gestió
y Comerç i màrqueting			
y Edificació i obra civil
y Electricitat i electrònica		
y Energia i aigua
y Fabricació mecànica			
y Hoteleria i turisme
y Imatge i so				
y Imatge personal
y Informàtica i comunicacions		
y Instal·lació i manteniment
y Sanitat
y Química				
y Seguretat i medi ambient		
y Transport i manteniment de vehicles
y Serveis socioculturals i a la comunitat
També s’imparteix formació professional bàsica (per a alumnes menors de 17 anys sense
ESO que volen fer FP), programes de formació
i inserció (per a alumnes de 16 a 21 anys sense ESO) i itineraris formatius específics per a
alumnes amb necessitats educatives especials.

és una via imprescindible per
a la nostra economia. Com a
ensenyament finalista o com a
preparatori, és la base humana
d’una economia productiva de
qualitat”.

Per aconseguir-ho, el director de l’Institut Llobregat,
Miquel Casa, creu que caldria
acostar més l’FP al teixit productiu. “Les empreses no s’hi
impliquen prou i haurien de for-

REPORTATGE

DIARI DE L’HOSPITALET 28 de maig del 2019

15

s 16 anys i fomentar les vocacions STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques) sobre tot entre les noies

S I MILLOR
IONAL
mar part del procés per definir i més de pràctiques, però no
quina FP necessitem. Nosaltres
remunerades, la qual cosa és
fem sistema dual amb algunes com una FP dual low cost”.
empreses però hi ha cicles amb
Carme Pinós, responsable
molta demanda dels alumnes d’organització d’UGT L’H i esque després no tenen sortida
pecialista en educació, també
laboral”.
posa l’accent en “la necessitat
Des de l’empresa, Rosa Fiol, de donar més difusió a l’oferta
vicepresidenta de la patronal
d’FP a la ciutat, falta molt coAEBALL, afirma que “amb l’FP neixement. Hem proposat fer
dual les empreses s’han anat un centre municipal d’orientació
acostant als centres de for- que es coordini amb diferents
mació perquè se senten més
punts als centres formatius, els
partícips. Però encara queda sindicats, el SOC, etcètera. L’FP
un llarg camí per recórrer ja que forma part de la carrera formativa
els diferents sectors productius de l’individu però també és una
haurien de tenir un paper més passarel·la a la universitat”.
decisiu en la programació i disseny dels continguts, per actuPreferències i rol de gènere
alitzar-los i fer-los adients a les
Dels 4.153 estudiants de
necessitats de les empreses”. cicles formatius aquest curs,
Fiol afegeix que falta oferta
la major part trien cinc famílies
formativa de famílies industrials professionals, tot i que la ciui treballar per integrar les pimes tat n’ofereix fins a 17: sanitat
a l’FP dual.
(33,5%), informàtica (17,24%),
Francisco Barraguer, direc- administració i gestió (14,7%),
tor de l’Institut Provençana, serveis socioculturals a la coque només imparteix FP, tammunitat (12%) i comunicació
bé incideix en la necessitat gràfica i audiovisual (8,6%).
d’una major
implicació
de l’empresa Els rols de gènere tradicionals
i “a obrir la
segueixen pesant en la tria i
Setmana de
falten vocacions industrials
l’FP de L’H a
les famílies
per difondre la nostra oferta”.
Seguint les xifres de l’InforAquest institut iniciarà el pròme de l’FP 2018 a L’Hospixim curs dos nous cicles de
talet, entre els estudiants de
grau superior: màrqueting i
grau mitjà hi ha més dones
publicitat, i organització i con- (53,88%) i es concentren en
trol d’obres de construcció. titulacions de les famílies de
“Els oferim per l’àmplia desanitat i administració. Els nois,
manda d’empreses de l’entorn per contra, trien titulacions de
d’aquests perfils” –diu Barra- microinformàtica i instal·lacions
guer– “i perquè són la continu- elèctriques.
ïtat lògica dels cicles de grau
En els graus superiors, els
mitjà d’activitats comercials i nois són el 52,76% i les tituconstrucció”.
lacions segueixen la mateixa
Rodrigo Plaza, de CCOO tendència: informàtica, admiL’Hospitalet, afegeix un altre
nistració i esports; mentre que
argument. “Cal ampliar l’oferles noies es decanten per adta pública de
l’FP a la ciutat perquè hi
Només el 50,43% dels joves
ha joves que de la ciutat de 16 a 20 anys
no poden
accedir a la continuen estudiant
primera opció
triada en algunes famílies pro- ministració, educació infantil,
fessionals”.
integració social i laboratori
Plaza també alerta del canvi clínic i biomèdic.
curricular que la Generalitat
Els rols de gènere marquen
ha anunciat per al pròxim curs. l’elecció de les titulacions. Su“Hi haurà menys hores lectives perar aquesta barrera és un

Classe de la família de construcció a l’Institut Provençana

Alumnes de l’Institut Llobregat proven la maquinària del curs de grau superior de mecatrònia
industrial que el centre iniciarà el curs vinent

dels reptes que planteja l’informe. “Hem de buscar famílies
professionals i especialitats
que resultin atractives a les noies i que trenquin les seves tendències tradicionals, de l’entorn
i també del món empresarial”,
afirma Teresa Sambola, cap del
Servei d’Educació de l’Ajuntament. En aquest punt es troben
especialment les titulacions
anomenades STEM (ciència,
tecnologia, enginyeria i matemàtiques).
Estudis postobligatoris
Actualment, només el
50,43% dels hospitalencs de
16 a 20 anys segueixen estudis
postobligatoris. A Catalunya,
la taxa és del 71,3%. Per això,
un altre dels reptes és fer un
seguiment dels alumnes que
acaben l’ESO perquè continuïn

estudiant i també dels que
ho deixen, per reorientar-los
cap a la formació professional. Les trajectòries formatives
són cada cop menys linials i,
per exemple, el fet de trobar
una feina fa que es deixin els
estudis postobligatoris. “Hem
d’aconseguir que hi hagi més
oferta de segona oportunitat,
de formació professional bàsica i de certificats de professionalitat per als joves que no han
pogut assolit els aprenentatges
bàsics”, apunta el tinent d’alcaldia d’Educació en funcions,
Jaume Graells.
Aquí apareix l’oferta d’FP
per a l’ocupació, que el 2018 va
formar 5.296 persones, 3.496
en cursos de formació ocupacional, prioritària per a persones
desocupades, i 1.800 més en
formació contínua, a més d’im-

partir programes de formació i
inserció a 183 joves de 16 a 21
anys sense graduat d’ESO i de
convalidar l’experiència laboral
de 717 persones amb acreditacions de qualificació professionals. Augmentar aquesta
última permetria obrir la porta
a la població amb menys nivell
acadèmic per prosseguir la
seva formació i millorar la seva
ocupabilitat.
Una última proposta de l’Informe de l’FP 2018 a L’Hospitalet és ampliar l’oferta de
formació professional a tots
els sectors de l’economia, i en
especial, els que ocupen més
treballadors a la ciutat. És el
cas de les branques de restauració/hoteleria/turisme, de
logística i transport, seguretat,
neteja/recuperació/reciclatge,
comerç, etcètera. y

