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Educació. Prop de 4.000 estudiants han començat a la fi de setembre les classes de formació professional a la ciutat, on s’ofer

FP, la clau l

La formació professional és un dels pilars bàsics per a la inserció laboral. El nombre d
augmentat els darrers anys però cal més oferta adaptada als focus econòmics emerg
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ment i la Generalitat, està elaborant
un mapa integral de l’FP a la ciutat.
“Aquesta ciutat fa 10 anys no
tenia places hoteleres i ara té 15
establiments. En canvi, no tenim
oferta de formació en aquest àmbit.
Aquest n’és només un exemple,
però en trobaríem més. Per això demanem fer un nou mapa de l’FP per
adaptar-nos als reptes de futur de
la ciutat”, explica el tinent d’alcaldia
d’Educació, Jaume Graells.
Per la seva part, l’alcaldessa
Núria Marín destaca la importància
del treball conjunt entre tots els
agents implicats per tal de “crear
més oferta pública a l’FP i inserir
noves branques que vagin en concordança amb els eixos estratègics
de la ciutat. Volem que els centres
de formació i les empreses privades
treballin plegats per tal de millorar la
formació de l’alumnat”.
Bona mostra d’això és l’anomenada formació dual. A L’Hospitalet
cinc centres imparteixen tres cicles
de grau mitjà i 13 de grau superior
en aquesta modalitat, on els alumnes estan donats d’alta a la Seguretat Social i fan un percentatge important de pràctiques en empreses.

es preocupants xifres d’atur
des que va esclatar la crisi econòmica han fet que la
Unió Europea incideixi en la
millora de la qualitat de la formació
de la ciutadania i en la necessitat
que aquesta arribi a tothom i sigui
contínua al llarg de tota la vida laboral. En aquest context, la formació
professional, en totes les seves variants, és clau per millorar l’ocupabilitat de la població en el pla estratègic
europeu Educació i formació 2020.
Aquest any prop de 4.000 alumnes cursen formació professional
a la ciutat, una xifra similar a la del
curs passat, en vuit centres públics
i altres vuit centres concertats o
privats, a més d’altres institucions i
entitats col·laboradores.
A L’Hospitalet s’imparteixen 68
titulacions de 19 famílies professionals: 1 és d’FP bàsica (per accedir
als cicles d’FP); 16 de cicles de
grau mitjà i 33 de grau superior.
També hi ha 9 programes de formació i inserció (els antics PQPI), 7
titulacions d’ensenyaments artístics
(1 de grau mitjà,
5 de grau superior i 1 d’ense- Prop del 50% dels graduats
nyament superi- aconsegueixen treball segons
or de disseny) i 2
d’ensenyaments l’‘Informe d’inserció laboral 2016’
esportius de
Aquest sistema, molt implantat a
grau mitjà.
Alemanya, és una de les opcions de
Un dels eixos per aconseguir
futur per acostar la formació al món
millorar l’ocupabilitat és fomentar
laboral i millorar la inserció.
el tipus de formació que té més
Les darreres xifres publicades
demanda laboral. El Pacte local
sobre la inserció laboral de l’FP
per l’educació de L’Hospitalet esa Catalunya avalen que aquesta
tableix com un dels reptes de futur
formació millora la taxa d’ocupade la ciutat incrementar l’oferta en
bilitat. L’Informe d’inserció laboral
aquelles especialitats en les quals
dels ensenyaments professionals
el municipi té més potencial de
2016, que realitzen la Generalitat i
desenvolupament econòmic: activiel Consell General de Cambres de
tats físiques i esportives, hoteleria i
Catalunya, demostra que la inserció
turisme, sanitat, imatge i so, i serveis
laboral dels graduats d’FP voreja
socioculturals i a la comunitat.
el 50%, incloent els que treballen i
Per això, la Comissió de la Planiels que, a més de fer-ho, segueixen
ficació de la Formació Professional
estudiant. [Vegeu gràfics.] y
de L’Hospitalet, que formen l’Ajunta-

Les modalitats
yyy FP INICIAL
Capacita per a l’exercici
qualificat de professions. Cal
tenir títol d’ESO o superior, de
tècnic o fer proves d’accés. N’hi
ha dos graus:
• Cicles de grau mitjà. Titulació
de tècnic que permet accedir
als cicles de grau superior, al
batxillerat o al món laboral.
• Cicles de grau superior.
Titulació de tècnic superior
que permet accedir a estudis
universitaris o al món laboral.
yyy FP DUAL
Combina l’aprenentatge en
una empresa amb la formació
acadèmica. Els alumnes fan un
33% de formació a l’empresa i
se’ls dona d’alta a la seguretat
social en una segona fase.
yyy FP BÀSICA
Cicle de dos cursos de
durada per a joves que no han
acabat l’ESO i volen accedir a
l’FP. Substitueix els anteriors
programes de qualificació
professional inicial (PQPI).
yyy PFI: FORMACIÓ I
INSERCIÓ
Curs acadèmic per a joves de
16 a 21 anys que no han superat
l’ESO perquè puguin tornar al
sistema educatiu o accedeixin al
mercat laboral.
yyy FORMACIÓ PER A
L’OCUPACIÓ
Actualització permanent de les
competències dels treballadors
en actiu i en atur.
yyy CERTIFICAT DE
PROFESSIONALITAT
Acreditació de competències
professionals, adquirides
mitjançant l’experiència laboral o
vies no formals de formació.

Taxes
d’inserció
de l’FP a
Catalunya

Font: Informe Inserció laboral dels
ensenyaments professionals a Catalunya 201

Ocupació de les
Fabricació mecànica

Ensenyament esportius

Indústries alimentàries

Hoteleria i turisme

Instal·lació i manteniment

Química

Edificació i obra civil

Sanitat

Electricitat i electrònica

Energia i aigua

67%
55%
63%
37%
67%
54%
62%
48%
61%
50%
60%
51%
59%
47%
55%
40%
55%
44%
54%
45%
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reixen 68 titulacions de 19 famílies professionals, unes xifres encara per sota de les fites marcades per la Unió Europea

laboral
Incorporació
laboral
graduats
2016

11,89%
37,97%

36,08%

Busquen feina
Treballen
Estudien i treballen

14,06%

Continuen estudiant

16

s principals famílies professionals
Serveis socioculturals i
a la comunitat
Imatge personal

Arts plàstiques i disseny

Imatge i so

Administració i gestió

Informàtica i comunicacions

Seguretat i medi ambient

Transport i manteniment vehicle

Comerç i màrqueting

Arts gràfiques
Treballen i estudien

Treballen

51%
33%
49%
39%
47%
35%
46%
32%
46%
28%
40%
28%
45%
34%
44%
36%
40%
28%
36%
24%

Foto cedida pel Dep. d’Ensenyament

d’alumnes que cursen FP a L’Hospitalet ha
gents de la ciutat per millorar l’ocupabilitat
les singularitats de l’h
De L’Hospitalet ha sortit una de
les dues primeres promocions
de graduats en bioinformàtica
de Catalunya, un cicle que
s’ofereix a l’Institut Provençana.
Aquest centre de la ciutat es
dedica exclusivament a impartir
FP, a més de programes de
formació i inserció.
La ciutat també va ser
la primera de Catalunya a
acollir el 2014 el primer curs
d’igualtat de gènere. Va ser a
l’Institut Vilumara, dins la seva
especialitat en cicles d’àmbit
social. Els primers graduats
van crear una cooperativa per
donar servei a centres i entitats.
Al Centre d’Estudis Jaume
Balmes s’imparteixen uns
dels pocs cicles existents
dedicats als esports per formar
monitors, tècnics i directors
esportius en futbol i bàsquet.
L’Hospitalet també compta amb
un centre dedicat especialment
als ensenyaments artístics
superiors, els alumnes de la
qual dissenyen des del 2012
el cartell oficial de les Festes
de Primavera. És l’Escola
Serra i Abella, que imparteix
cursos de l’àmbit visual i gràfic
i que enguany estrena un curs
superior de disseny que equival
a un grau universitari.
L’oferta d’FP a L’H s’ha
vist ampliada amb els cursos
del centre IFP (Innovació en
Formació Professional) del
Grupo Planeta, als antics
jutjats. Imparteix cursos de
programador de videojocs,
producció i realització
audiovisual i d’espectacles, i
transport i logística.
I la darrera incorporació
és un programa de formació i
inserció d’auxiliar d’hostaleria
a El Repartidor. Escola
Restaurant Tragaluz - El Llindar.

Acte de graduació a Barcelona de la primera promoció de
bioinformàtica del Provençana i del Gimbernat de Sant Cugat

40 anys de l’Institut
Provençana, el pioner
de L’Hospitalet
L’Institut Provençana celebra aquest curs el seu 40è aniversari. I ho fa
envoltat per l’èxit de la seva proposta educativa. Des de fa dues dècades, arran de l’aplicació efectiva de la LOGSE, es dedica exclusivament als ensenyaments professionals i, actualment, la seva taxa d’aturats després de nou mesos d’acabar els estudis és només de l’11%
(exclou els que segueixen estudiant), i a la baixa segons les perspectives que veu el seu director, José Francisco Barraguer. Actualment
ofereixen ensenyaments de cinc famílies professionals: informàtica i
comunicació; administració i gestió; comerç i màrqueting; edificació i
obra civil, i química. A més, tenen quatre itineraris de programes de formació i inserció (auxiliar d’informàtica, comerç, pastisseria i mecànica).
En total tenen gairebé un miler d’alumnes. “Al matí no hi cap més gent,
potser a la tarda podríem encabir-hi un cicle més i podríem arribar als
1.100 alumnes”, diu el director del centre.
Creat el 1977 com a centre de formació professional, el cert és que
el Provençana també va oferir ESO i batxillerat, però a final de la dècada de 1990 el claustre va decidir tornar a l’origen i dedicar-se exclusivament als ensenyaments professionals. Van començar la nova etapa
amb tres cicles i poc més de 300 alumnes, perdent, és clar, la resta
d’alumnes i professors. Amb els anys han triplicat aquestes xifres i han
demostrat que un institut dedicat només a l’FP és viable. La professora
Neus Sabaté va entrar al Provençana com a alumna i ha acabat formant
part del seu claustre de professors. “He vist el centre des dels inicis
amb l’FP antiga i tots els canvis de plans d’estudis que hem tingut” –
rememora. “Quan es va retirar l’ESO i el batxillerat i va quedar exclusiu
com a centre de cicles va haver-hi una baixada important d’alumnes i
professors, però vam lluitar llavors per fomentar l’FP”.
Pel que fa als estudis de bioinformàtica, ha estat el primer centre
públic amb una promoció d’alumnes. Aquesta especialitat ensenya els
estudiants a extreure coneixements a través de programes informàtics
de les dades que generen disciplines com la medicina, la biologia o la
farmàcia. La primera promoció va sortir el curs passat i la majoria dels
alumnes ja han trobat feina. L’àrea d’informàtica ha crescut molt al Provençana. Àngel Serrano, professor de l’àrea, recorda que quan va arribar al departament hi havia set docents, “ara a la plantilla en som 23”.

