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Arribat el moment de posar punt i final al present treball, vull expressar el
meu agraïment a totes aquelles persones i institucions que, d'una manera o
altra, han contribuït en la seva realització.

En primer lloc, agraeixo i reconec l'atenció i suggeriments del doctor
Esteve Oroval i Planas, en la direcció d'aquesta tesi. Les seves converses,
reflexions i orientacions han permès a l'autora dur a terme el procés de
recerca amb constància i entusiasme.

Alhora, esmentar aquelles persones i entitats que han prestat la seva
col·laboració més directa, dedicant part del seu temps a la materialització
del present treball: la Delegació Provincial del Departament de Treball de
Lleida, i especialment la Nani Fernández per tot l'ajut i esforça dedicat, la
Direcció Provincial de l'INEM de Lleida, el Centre d'Innovació i
Formació Ocupacional de Lleida, els Centres d'Innovació i Formació
Ocupacional de la ciutat de Lleida, els Centres col·laboradors de la
comarca del Segrià, els participants dels programes de Formació
Ocupacional enquestats, l'Ajuntament de Badalona, a través de l'Institut
Municipal de Promoció de l'Ocupació, l'Ajuntament de Terrassa
mitjançant el Patronat Municipal d'Educació, l'Àrea d'Educació de la
Diputació de Barcelona i particularment la Rosa Torra, el Patronat Flor de
Maig de Cerdanyola del Vallès, els aprenents dels programes de Garantia
Social que van ser entrevistat, els enquestadors que van porta a terme
aquesta tasca: en Pere Esteve, Ariadna Oroval i Gerard Sirera, així com
l'empresariat que va atendre els requeriments sol·licitats.

També vull agrair, als companys del Departament d'Economia Aplicada de
la Universitat de Lleida, la cordialitat que en tot moment han mostrat. Les
observacions de tots ells, la seva col·laboració i el seu suport han permès
dur a terme aquest projecte i han fet més amenes part de les hores que hi he
dedicat.

Al mateix temps, reconec i aprecio el suport incondicionat rebut de la
meva família, que ha compartit el procés d'elaboració amb disponibilitat,
comprensió i m'ha fet costat en els moments bons i no tant bons.

Així, doncs, tots ells han fet possible que aquest treball arribes a terme:
MOLTES GRÀCIES,

Lleida, novembre de 1997
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Introducció

Actualment, diferents organismes, governs, empresariat i sindicats
coincideixen en assenyalar el paper estratègic que cal atorgar a la política
de formació1 i la necessitat d'elevar el nivell de qualificació de la població.
Coincideixen, també, en que cal una reorientado de la despesa pública
destinada a la lluita contra l'atur, des de les polítiques passives (prestacions
per desocupació, jubilacions anticipades...) cap a les polítiques actives
(destinades a millorar la qualificació de la mà d'obra i a estimular la
búsqueda d'una ocupació) 2. De manera que, a partir de mitjans de la
dècada dels anys vuitanta aquestes polítiques actives han anat guanyant
terreny, en la majoria dels països industrialitzats.

'

Es per això, que la major part dels països membres de l'OCDE han
concedit una elevada importància política al creixement dels mitjans
destinats a la formació (OCDE, 1994). Aquesta decisió, no respon
únicament a la situació econòmica actual, amb una elevada taxa d'atur, sinó
que es tradueix en el reconeixement del paper que pot realitzar la formació
com a component essencial de les polítiques d'ocupació i en el
desenvolupament econòmic i social de cada país.

A més a més, l'OCDE també argumenta que els programes de formació
ajuden a satisfer les demandes de noves qualificacions i l'adaptació als
canvis de l'estructura industrial, provocats pel progrés organitzatiu i

1 Al llarg de tot el projecte, quan es parla de formació, es fa referència a la formació no
reglada, és a dir el que amb la terminologia anglesa es coneix com a vocational training
programs.

2 Les polítiques actives faciliten l'accés al mercat de treball i als llocs de treball,
desenvolupen les qualificacions que corresponen a les diferents ocupacions i milloren el
funcionament dels mercats laborals. Alhora, les polítiques actives poden reforçar els
vincles entre el creixement de la demanda agregada, la creació de llocs de treball i
l'oferta de mà d'obra qualificada (OCDE, 1994).

3 Quan canvien les condicions tècniques i organitzatives en què es porten a terme les
funcions laborals també varia el nivell d'exigència que es deriva del procés de treball
(Matin i Lope, 1994).
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Introducció

Aquesta opinió és compartida per la Unió Europea, que aposta per la
inversió en formació i fonamenta la importancia d'aquest tipus de
polítiques en les tres raons següents (Alcaide et al, 1996):

• En primer lloc, per motius de tipus macroeconòmic
• En segon lloc, per motius de tipus microeconòmic
• En tercer i últim lloc, per motius de tipus social

Des de la perspectiva macroeconòmica, l'objectiu d'aconseguir la
convergència real i nominal entre els països membres de la Unió Europea
exigeix, en alguns casos, un creixement econòmic superior a la mitjana de
la Unió, així com, l'eliminació o reducció, de certs desequilibris
macroeconomies (inflació, dèficit públic, ....) que limiten l'acompliment
dels criteris de convergència nominal establerts per tal d'accedir a la
moneda única.

En aquest sentit, es considera que les deficiències formatives de la força de
treball, és a dir, l'escassetat d'una mà d'obra amb una qualificació ajustada
a les necessitats del sistema productiu, condiciona la capacitat de
creixement econòmic i pot perjudicar la consecució dels objectius anteriors.

Des d'una perspectiva microeconòmica, la plena consecució del Mercat
Interior europeu i la progressiva eliminació de les barreres a la lliure
circulació de persones, serveis, mercaderies i capitals ha situat en un primer
pla d'actualitat el problema de la competència empresarial. De manera que
es considera el capital humà com un factor capaç de proporcionar a les
empreses una avantatge competitiva sostenible. Aquest enfocament, doncs,
converteix la formació en un recurs d'importància estratègica.

La tercera perspectiva, fa referència al paper de les polítiques públiques de
formació, adreçades als treballadors ocupats i als desocupats, per tal de
garantir la promoció social i laboral dels treballadors, evitant l'estancament
en la qualificació professional i reduint el risc d'una situació d'atur.

D'aquí que, per desenvolupar aquest tipus de política es va crear el Fons
Social Europeu (FSE), en funcionament des de l'any 1960, amb l'objectiu
de millorar les possibilitats d'ocupació dels treballadors i contribuir a
l'augment del seu nivell de vida, mitjançant la formació i la reconversió
professional (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1992).

De fet, les accions estructurals, desenvolupades per l'FSE, el FEDER i el
FEOGA (els tres Fons estructurals) són mesures d'acompanyament de les
polítiques públiques nacionals, però al mateix temps, són instruments

12
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Introducció

destinats a compensar la pitjor posició relativa que tenen alguns Estats
membres, respecte al nivell mitjà de la Unió (Nieto, 1995). Així,
Catalunya, durant el període 1994-1999 rebrà uns pagaments de l'FSE de
l'ordre de 64.603,3 milions de PTA segons es mostra en el quadre següent:

Taula 0.1.- Subvencions de L'FSE a Catalunya 1994-1999. (MPTA) ;

Administració Període 1994-99
Generalitat de Catalunya 14.744,9
Administració local 6.890,8
Administració central 42.967,7
Total 64.603,3

Font: Institut d'Estadística de Catalunya (1996).

A més a més, cal afegir l'import que aporten les diferents administracions
públiques i els agents socials com a complement al cofinançament
d'aquests programes. Globalment, doncs, el pressupost que es destina a la
consecució d'aquests objectius és força elevat4.

Aquest fet, introdueix l'objectiu que es pretén cobrir en aquest projecte. La
Comunitat Europea i els diferents països membres, es gasten milers de
milions en polítiques de formació, sense que existeixin suficients controls
que avaluïn els seus efectes econòmics i socials; i sense mesurar les accions
formatives es corre el risc de gastar recursos públics sense aconseguir
resultats reals. En conseqüència, la disciplina de la despesa pública ha rebut
poca atenció per part de la doctrina espanyola. De manera que, es constata
¡'existència d'un major interès entorn al volum de despesa pública5, la seva

' Malgrat l'actual context d'enduriment del control de la despesa pública i de
restriccions pressupostàries, la formació segueix fruint d'una elevada prioritat. En molts
països com Dinamarca, França, Alemanya, Grècia, Irlanda, Suècia i el Regne Unit, la
formació esdevé una de les principals categories de mesures actives. En la majoria dels
casos, la despesa de l'any 1993 fou superior a la realitza durant l'any 1985 i els
Drogrames de formació estan adreçats principalment a les persones en atur (Comisión
Europea, 1995). Pel que fa a l'Estat espanyol, durant el Consell de Ministres celebrat el
setembre de l'any 1997, es va aprovar una dotació de 2,5 bilions de pessetes destinats a
ies polítiques actives d'ocupació i a la formació per al període 1997-2000.

5 L'any 1960, el conjunt de polítiques de despesa pública absorbien el 16.5% del
producte interior brut, mentre que trenta anys després, el 1990, les polítiques de despesa
pública absorbeixen el 42,7% del PIB i l'any 1993 arriben al 50%, és a dir, tres vegades
més. Al mateix temps, l'any 1960 els comptes públics estaven equilibrats en canvi l'any
1 993 el dèficit públic és del 7,5% del PIB (Fuentes, 1 995).
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distribució i la seva incidència, que no amb relació a la seva problemàtica
econòmica. Fet que Pastor (1990) assenyala com l'assignatura pendent às\
sector públic espanyol.

Així doncs, l'objectiu d'aquesta tesi és posar de manifest la necessitat
d'avaluar la qualitat de les polítiques públiques de formació i la manca
d'un consens polític entorn aquest aspecte6. És a dir, assenyalar l'absència
0 minsa presència d'una acció pública avaluadora que permeti racionalitzar
1 valorar la incidència del volum de despesa pública destinat a les polítiques
públiques de formació.

El debat és especialment oportú en aquests moments que tant es parla de
que els recursos de l'Administració són limitats, i en conseqüència cal
vetllar per l'equitat de la seva distribució i fomentar processos d'avaluació
que garanteixin el millor ús dels recursos públics7.

Amb aquesta finalitat, al llarg del projecte es presenta l'ampli ventall de
models, mètodes, tipus...., que comprenen l'avaluació de la formació, i que
han sorgit en aquestes darreres dècades, tot perfilant una terminologia
pròpia, un conjunt específic de conceptualitzacions, metodologies i
tècniques.

En la seva conceptualització actual, l'avaluació és un instrument de gestió
que busca la racionalitat i optimització de les accions formatives. Enfront
del concepte tradicional que contemplava l'avaluació com una activitat a
fer en la fase final d'un programa, actualment s'accepta plenament com un
procés paral·lel i interactiu al de planificació i realització de la formació.

Segons s'ha esmentat, la funció de les polítiques de formació és la d'actuar
com a xarxa atenuant del sistema econòmic, productiu i social,
proporcionant una qualificació en atenció a les necessitats del mercat de

6 No obstant això, cal reconèixer que quan es parla d'aspectes intangibles com la
formació, la seva avaluació és una tasca difícil. Hi ha problemes en identificar la
direcció de la causalitat, d'una banda, i en avaluar la incidència de la despesa social,
d'una altra. Així, per exemple, Blaug (1976) exposa la impossibilitat d'avaluar la
mesura en què, la productivitat individual, està causalment relacionada amb el nivell
educatiu i formatiu de l'individu.

7 En aquest sentit, de la mateixa manera que el Consell Superior d'Avaluació del
Sistema Educatiu, creat pel Decret 305/1993 de 9 de desembre de 1993, és un
organisme del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que té com a
objectiu l'anàlisi i l'avaluació externa de tots els àmbits del sistema educatiu de nivell
no universitari de Catalunya, caldria crear un ens dedicat a l'avaluació de les polítiques
de formació.
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Introducció

treball. No obstant això, la hipòtesi de treball que es planteja és que
existeix una desconnexió entre les polítiques de formació que s 'oferten i les
exigències que requereix el mercat de treball. Les ofertes de qualificacions
no responen a les necessitats de l'àmbit socio-econòmic.

La formació que s'ofereix mitjançant aquest tipus de polítiques mostra
deficiències importants, ja que sovint, no s'adequa a la realitat tecnològica i
empresarial, es produeix un retard en l'adaptació de les qualificacions amb
relació a l'evolució de la realitat productiva, no es detecta una incidència
evident sobre la qualificació laboral i en conseqüència no actuen com a
mecanisme d'inserció fluït, a vegades sembla que preval l'interès dels
intermediaris, ja que es tracta de programes no relacionats amb les
demandes que imposa el mercat de treball.

Aquestes inadequacions provoquen que no es resolguin els problemes que
es pretenia solucionar mitjançant les polítiques de formació, és a dir, no
s'acompleixen els objectius que tenen fixats. Fet que porta a plantejar la
necessitat d'avaluar aquestes polítiques i considerar la possibilitat de refer
el seu disseny, modificar els seus objectius i qüestionar els elements de
finançament.

Tenint present aquesta hipòtesi, s'ha dut a terme l'avaluació de dos tipus de
polítiques de formació: els programes de Formació Professional

O Q

Ocupacional i els Programes de Garantia Social . La finalitat d'aquests dos
estudis és corroborar si la hipòtesi proposada és certa, o si per contra es pot
refutar el seu plantejament.

En aquest marc, doncs, el treball s'estructura de la següent manera. Al llarg
del primer capítol s'analitza quin és el paper que juga la formació no
reglada en el mercat de treball, quin és l'origen i la importància que per
part de la UE, de l'Estat espanyol i en altres països s'atorga a la política
pública de formació, i quines aportacions teòriques donen suport (i quines
neguen) els objectius que justifiquen l'esmentada política: el creixement
econòmic, els canvis tecnològics i l'accés a l'ocupació.

8 La Formació Professional Ocupacional és un procés extern al sistema educatiu que té
corn a referència les característiques i el context d'un lloc de treball per facilitar la
inserció laboral, a partir de la qualificació professional que té el treballador. El seu
paper fonamental és cobrir el buit que es produeix entre una formació tècnica-
professional inicial de caràcter reglat i el lloc de treball (Pont, 1991).

9 La LOGSE en l'article 23.2 preveu el desenvolupament de Programes de Garantia
Social, adreçats a joves entre 16 i 21 anys, que no han superat l'ensenyament secundari
obligatori, amb la finalitat de proporcionar una formació bàsica i professional.
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Introducció

D'altra banda, en el capítol II es mostra l'origen i desenvolupament de
l'avaluació de polítiques públiques de formació, els diferents aspectes que
engloba la definició d'avaluació i els objectius que aquesta persegueix. En
aquest capítol també s'assenyalen els diferents models d'avaluació
existents, des dels models clàssics fins els models alternatius. Així com els
mètodes d'investigació avaluativa: el mètode experimental, el quasi
experimental i el no experimental.

La primera part del projecte finalitza amb el capítol III. En aquest s'indica
les diferents fases de l'avaluació, seguint l'esquema tradicional i l'esquema
participatiu. Un altre aspecte tractat és el tipus d'avaluació a seguir tenint
en compte el moment, la procedència de 1'avaluador i la naturalesa de
l'avaluació. Amb una especial incidència amb relació a l'avaluació de tipus
econòmica. El capítol acaba amb una anàlisi dels instruments necessaris per
dur a terme l'avaluació.

En la segona part del projecte, s'inclou l'estudi de dos casos de polítiques
públiques de formació a les que s'ha realitzat una proposta d'avaluació
tenint en compte la hipòtesi de treball plantejada. En el primer cas,
l'avaluació es realitza als programes de Formació Professional Ocupacional
(FPO) adreçats als treballadors desocupats de la comarca del Segrià, que
durant l'any 1992 van participar en aquest tipus de formació. L'objectiu de
l'estudi és mesurar l'eficàcia amb relació al cost de la Formació
Ocupacional en el mercat de treball d'una determinada zona, en
conseqüència aquest tipus d'avaluació permet detectar el grau
d'acompliment dels objectius assignats a la FPO.

L'eficàcia d'aquestes accions de formació depèn fonamentalment del seu
impacte en els problemes estructurals de la zona. Per això es fa necessari
preguntar-se: és cert que una major oferta de FPO permetrà solucionar
realment aquests problemes ? És, potser, un remei exagerat per agents
interessats ? S'ha de gastar realment grans quantitats de diner públic, o és
millor persuadir a les empreses per què gastin uns diners en ampliar les
oportunitats de formació dels treballadors ? Quin és el paper que té la FPO
en el procés de creixement econòmic ?

En el segon cas, l'avaluació s'aplica als Programes de Garantia Social. El
col·lectiu afectat al que s'adreça aquest tipus de formació, es troba en unes
condicions molt desfavorables per afrontar la seva incorporació al món
laboral. La seva preparació és insuficient tant pel que fa a les capacitats
bàsiques i al desenvolupament personal, com perquè no disposa d'una
formació específica que li faciliti la inserció en un àmbit concret. Per això,
en molts casos aquest col·lectiu resta en atur o entra en els circuits de
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Introducció

treball precari. Al mateix temps, també tenen dificultats per a millorar la
seva formació. No poden continuar en el sistema educatiu pel fet de no
disposar de la titulació d'EGB o d'ESO i a vegades, els manca motivació i
orientació per a seleccionar altres ofertes formatives al seu abast.

Per fer front a aquest problema, la LOGSE en l'article 23.2 preveu el
desenvolupament de Programes de Garantia Social (PGS). Aquests estan
adreçats a joves, mancats d'una titulació acadèmica i/o professional, amb la
finalitat de proporcionar una formació bàsica i professional. L'esmentada
llei, en l'article 63.1, assenyala la possibilitat de que l'Administració pugui
col·laborar en el desenvolupament d'aquests programes mitjançant
convenis firmats amb les Administracions Educatives.

L'estudi acaba amb un apartat que inclou un resum de les principals
característiques i tendències posades de manifest al llarg de la investigació i
també les conclusions i propostes que s'estimen més rellevants. Siguit de
l'annex, en el que es recull les dades que complementen el treball.
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Les Polítiques Públiques de Formació i la seva relació amb el creixement econòmic, l'ocupació i el
canvi tecnològic.

LO.- INTRODUCCIÓ

La finalitat d'aquest capítol, que enceta la primera part del projecte, és la
de dur a terme una anàlisi crítica entorn a quina és la contribució de la
formació i en concret de la política pública de formació, alhora que
reflexionar sobre quins són els límits d'aquest tipus de polítiques, amb
relació a les exigències que imposen els mercats, detectar la naturalesa dels
canvis que provoca i sobre el perquè de les qualitats atorgades a la
formació durant els últims anys.x

El primer apartat, tracta d'oferir una síntesi sobre quin és el paper que
desenvolupa la formació no reglada amb relació a: l'àmbit en què aquesta
es desenvolupa, el seu contingut, les estratègies en què s'insereix i les
necessitats que es pretén cobrir amb la mateixa. L'apartat finalitza amb una
reflexió entorn als conceptes de formació i educació.

L'apartat següent descriu l'entorn institucional que envolta la política de
formació, tant des del punt de vista de l'Estat espanyol com de la Unió
Europea i d'altres països. En aquest marc institucional intervenen diferents
agents, tant públics com privats, i uns referents legals. La importància i el
paper de l'Administració en el foment de la formació no reglada és
reconeguda per la Unió Europea. Aquest organisme situa els objectius de
la política de formació en els següents aspectes:

• Un major creixement mitjançant el reforç de la competitivitat
• Afavorir l'adaptació dels treballadors a les innovacions i el progrés

tècnic
• Facilitar l'accés, dels individus formats, a una ocupació

En l'apartat 1.3 s'analitza la influència que pot tenir la formació de
l'individu en la seva productivitat i en el creixement econòmic del país. La
teoria del Capital Humà considera que aquesta influència és positiva. No
obstant això, aquest supòsit segons el que uns ingressos més elevats
indiquen una major productivitat, com a conseqüència d'una formació
superior ha estat criticat per diferents autors i teories.

En el primer cas, es considera que la formació no afegeix res a les
característiques productives de l'individu, sinó que posa de manifest
aspectes apreciats pel sistema productiu. En el segon, s'argumenta que les
qualificacions que s'apliquen a l'activitat laboral s'obtenen de manera
informal en el propi lloc de treball, de manera que la productivitat
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individual no depèn tant de les condicions inicials del treballador com de
l'ocupació en concret, que és el que possibilita l'obtenció de determinades
qualificacions.

El capítol segueix amb l'apartat 1.4 on s'analitza l'estat de la qüestió amb
relació a un aspecte àmpliament acceptat: l'existència d'un nombre
insuficient de treballadors qualificats i l'actual tendència a la requalificació
professional. En concret, hi ha tres enfocaments, d'una banda hi ha un
corrent d'autors que afirmen que l'ús de les noves tecnologies incrementa
el nivell de les qualificacions i per tant, és necessari invertir en formació
(aquest és el punt de vista que defensa l'Administració Pública). D'una
altra, hi ha l'enfocament que considera que la implantació de la innovació
tecnològica comporta una desqualificació del treballador. Per últim, hi ha
un enfocament contingent, segons el que és possible trobar simultàniament
ambdues tendències.

Per últim, el capítol finalitza amb l'apartat 1.5 en què es tracta un dels
tòpics, molt difós durant els últims anys, la necessitat de promoure
polítiques de formació per combatre l'atur. En aquest sentit, diversos són
els estudis que analitzen aquest aspecte i que posen de manifest la
insuficiència de les polítiques públiques de formació amb relació a la seva
capacitat per a reduir l'atur.
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LI.-EL PAPER DE LA FORMACIÓ NO REGLADA

La formació és un esforç sistemàtic i planificat per modificar i
desenvolupar el coneixement, les tècniques i les actituds, mitjançant
l'experiència de l'aprenentatge, per tal d'aconseguir l'actuació correcta en
una activitat (Buckley i Caple, 1991). Així, doncs, el propòsit de tota
formació és el de capacitar una persona perquè pugui realitzar, de manera
convenient, una tasca o un treball determinat.

Respecte a) V àmbit en què es desenvolupa la formació, aquesta es pot
classificar en (Llorens et al., 1996):

a.l) La formació formal, és aquella que s'obté a través d'institucions que
es dediquen a aquest fi. Aquesta capacitació es constitueix a través d'un
sistema institucionalitzat reglat i/o no reglat. Entre les institucions reglades
més generalitzades s'inclou l'escola i l'institut.

a.2) La formació informal, és la que s'obté de manera desigual a través de
la vida quotidiana, a partir de les pròpies experiències en el lloc de treball.

a.3) La formació quotidiana, s'aconsegueix a partir d'experiències
significatives de les trajectòries socials adquirides en àmbits no
específicament educatius ni laborals però relacionats amb aquests. En
general, estan relacionades amb desigualtats per raó de classe social, sexe,
edat, ètnia i territori.

Amb relació al b) contingut de la formació es pot diferenciar en (Llorens
et al., 1996):

b.l) La formació d'aptituds, són els coneixements abstractes i específics,
les habilitats intel·lectuals i les tècniques. És una formació centrada en les
aptituds i que engloba els coneixements transversals i especialitzats
obtinguts en l'àmbit formal, així com l'experiència adquirida en el lloc de
treball.

b.2) La formació d'actituds, aquesta té en compte les actituds, disposicions
i pautes de comportament vinculades a la construcció de la personalitat
individual i social. Aquests factors a vegades deriven de la transmissió de
valors propiciada des del sistema educatiu, però també tenen origen en
elements vinculats a la segmentació laboral i els processos de socialització.
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Pel que fa a c) les estratègies en què s'insereix la formació, aquesta pot ser
(Llorens et al., 1996):

c.l) La formació és concebuda com a inversió amb relació al treball i com
un instrument per a millorar la posició social, en conseqüència, es
relaciona amb l'ocupació (a més formació, més i millor ocupació),
emfasitzant els components de la formació formal i d'aptituds.

c.2). La formació com a relació social és un vehicle orientat a la inserció
grupal, amb la finalitat de millorar el capital relacional i de dominar les
situacions socials.

c.3) La formació com a autonomia, creació i desenvolupament personal, en
aquest cas l'adquisició de la formació s'equipara al desenvolupament
personal i predomina una visió global de la formació, amb tendència a
emfasitzar l'aptitud.

Des del punt de vista de les institucions polítiques i econòmiques, el debat
sobre la formació se centra en el primer punt de vista, el de la formació
com a inversió. D'aquesta manera, es considera que la formació té una
importància primordial per a la competència, la competitivitat i el benestar
dels individus.

Per últim, cal considerar també, la formació des del punt de vista de les d)
necessitats de formació (Solé i Royo, 1995):

d.l) Les necessitats de formació reactives, són les que es dedueixen de
l'observació de problemes concrets i que responen a necessitats formatives
actuals i certes. Un exemple d'aquestes són els problemes de productivitat
resultat de la manca de coneixement o d'habilitat de les persones que
ocupen un determinat lloc de treball.

d.2) Les necessitats proactives són els buits de formació que, en cas de
cobrir-se, capaciten a la persona davant la innovació. La formació
proactiva tracta d'anticipar-se o de respondre a les exigències del futur,
mentre que la formació reactiva tracta d'oferir solucions formatives a les
deficiències actuals.
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Durant els darrers anys s'està produint un canvi radical amb relació a la
formació, de ser considerada com un sistema aïllat i tancat1, que afecta
només a certs individus, en certs temes i durant un període limitat de
temps, a un concepte obert en el que es considera la formació com quelcom
constantment present en tots els aspectes de la vida de la societat moderna
(Segòvia i Zaccagnini, 1988).

Cal en darrer lloc, diferenciar els conceptes de formació i educació,
ambdós són tipus de processos distints que, en general, es produeixen en
moments diferents de la vida de les persones, amb objectius diversos i que
s'executen de manera desigual (Castells i Solé, 1993).

L'educació és un procés i una sèrie d'activitats orientades a capacitar a
l'individu per assimilar i desenvolupar coneixements, tècniques, valors i
comprensió, factors que no es relacionen sols amb un camp d'activitat
reduït sinó que permeten definir, analitzar i solucionar una àmplia varietat
de problemes. En canvi, la formació normalment implica l'adquisició de
conductes, fets i idees que es defineixen fàcilment en un context de treball
específic (Buckley i Caple, 1991).
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Quadre 1.1.-Distinció entre formació i educació

Com s'observa en el quadre LI, la formació està més orientada al treball
que a la persona. L'educació, d'altra banda, està més orientada a la
persona, és un procés més ampli de canvi. La formació és un procés més
mecànic, basat en la pràctica i la repetició. Mentre que, l'educació és un
procés més orgànic que comporta canvis menys previsibles en l'individu.
Amb relació al contingut, la formació s'orienta a dotar coneixements i

1 En la seva concepció tradicional, la formació es limita a un període de temps, més o
menys llarg, dedicat exclusivament a la formació reglada, en un segment del
coneixement. Després del qual se suposa que l'individu ha aconseguit el nivell necessari
per desenvolupar alguna professió durant la resta de la seva vida.
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tècniques i a inculcar les actituds necessàries per dur a terme tasques
concretes. Per contra l'educació normalment segueix estructures més
teòriques i conceptuals destinades a estimular les capacitats analítiques i
crítiques de l'individu .

Malgrat les diferències entre ambdós processos, els efectes de les seves
accions sobre un receptor mostren que aquests estan estretament
relacionats. La capacitat d'una persona per a l'adquisició de coneixements,
tècniques i actituds, en una acció formativa, esta directament lligada a
l'experiència educativa prèvia, de la mateixa manera que les tècniques
adquirides en el procés formatiu influeixen en l'ensenyament i poden
ajudar a millora situacions d'aprenentatge posteriors (Castells i Solé,
1993).
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I.2.- LA POLÍTICA PÚBLICA DE FORMACIÓ

a) Introducció

Una política pública és el resultat de l'activitat d'una autoritat investida de
poder públic i de legitimitat governamental, és per tant un programa
d'acció governamental en un sector de la societat o un espai geogràfic
(Meny i Thoenig, 1992).

Amb relació a la política pública de formació, la majoria dels països
membres de la OCDE han atorgat una alta prioritat política al creixement
dels mitjans assignats a la formació. Aquesta prioritat, no es déu únicament
a l'actual situació de l'economia i de l'ocupació, sinó que respon al
reconeixement de l'acció que aquesta pot realitzar com a element essencial
per al desenvolupament i activitat econòmica futura (OCDE, 1982).

En la major part de països desenvolupats, la formació no reglada
(vocational training) es considera com un instrument de la política
d'ocupació. La política de formació és el mitjà que connecta els problemes
de l'ocupació amb l'estructura productiva del país. La teoria subjacent, és
que l'Estat ha de garantir el dret al treball mitjançant l'orientació de la
força productiva en la direcció que permeti aconseguir una major
producció de riquesa i un major nivell d'ocupació (Segòvia i Zaccagnini,
1988).

En aquest sentit, l'OCDE considera que la política pública de formació no
resol per ella mateixa les dificultats d'accedir a un lloc de treball, sinó que
és un dels instruments privilegiats de lluita contra l'atur. A curt termini,
facilita la col·locació dels individus formats i prepara, a mig i llarg termini,
una reserva de capacitat tècnica mobilitzable segons les exigències del
desenvolupament econòmic. És a dir, les mesures relatives a la formació no
tenen la funció de crear ocupació, però les persones formades poden
encarar millor el problema de l'atur, que aquelles que no ho estan.

Aquestes opinions també són compartides per part dels països membres de
la UE. Així, per exemple, la decisió de celebrar durant l'any 1996 l'Any
Europeu de l'Educació i de la Formació Permanent, mostra la importància
estratègica que té aquest tipus de polítiques de cara als objectius de la
pròpia UE. En aquest sentit, la Decisió n° 2493/95/CE del Parlament
Europeu assenyala que l'educació i la formació poden contribuir al canvi
econòmic i social i a lluitar contra l'atur. En concret, el Llibre Blanc, editat
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per la Comissió Europea, sobre creixement, competitivitat i ocupació
assenyala que la política de formació s'ha de traduir en un conjunt
d'efectes positius en tres àmbits diferents (Comisión de las Comunidades
Europeas, 1993):

• La lluita contra l'atur, mitjançant la formació dels joves i la reconversió
del personal alliberat pels augments de productivitat relacionats amb el
progrés tecnològic2.

• Un major creixement mitjançant el reforç de la competitivitat de les
empreses3. En aquest sentit, l'IRDAC (Industrial Research Development
Advisory Committee, de la CE) pretén cridar l'atenció sobre la urgent
necessitat de considerar l'educació i la formació com a eines
estratègiques per a la competitivitat europea. Entre les seves
recomanacions, l'IRDAC assenyala (IRDAC, 1991):

• Inversions destinades a augmentar el nivell de qualificació
de la mà d'obra.

• La millora de la productivitat educativa
• La formació amb dimensió europea
• Afavorir la relació centre de formació/indústria
• Aprofundir en l'anàlisi de les necessitats de formació

• El desenvolupament d'un creixement més ric en llocs de treball
mitjançant una millor adaptació de les competències generals i
específiques, a l'evolució dels mercats i de les necessitats socials. En
termes semblants s'expressen diferents institucions en l'àmbit de l'Estat
espanyol, així per exemple la Generalitat Valenciana (1996) manifesta
que la formació no reglada es considerada, per aquest organisme, no sols
com una eina fonamental d'inserció socio-laboral del col·lectiu de
valencians en situació d'atur, sinó també com un element clau per a
l'augment de la qualificació professional dels treballadors i de la
competitivitat de les empreses valencianes.

2 En la mateixa publicació s'indica que el sistema de formació desenvolupa un paper
fonamental en la lluita contra l'atur, facilitant la integració dels joves en el mercat de
treball i la reinserció dels aturats de llarga durada. En qualsevol cas, cal afegir que
aquest paràgraf s'afirma per part de la Comissió Europea, però no es demostra al llarg
del document.

3 El Llibre Blanc assenyala que els països en els que el nivell d'educació general i de
formació són més elevats, per exemple Alemanya o Japó, el problemes de competitivitat
i ocupació es plantegen amb menys agudesa.
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Com s'observa, part d'aquests efectes positius beneficien a l'empresariat,
mentre que és l'Administració pública, la qui finança la totalitat o la major
part dels costos d'aquest tipus de polítiques. Per això certs autors
qüestionen el paper que desenvolupa l'empresariat en les polítiques de
formació perquè traspassen a l'Administració les seves responsabilitats de
formació específica. Caillods (1994) assenyala que les empreses no sempre
estan disposades a donar formació4 i, quan ho fan, tendeixen a limitar-se a
les seves necessitats estrictes o a les del lloc de treball considerat. En
aquest sentit Becker (1983) afirma que les empreses que formen els
treballadors generen economies externes a les altres empreses, ja que
aquestes poden contractar els treballadors formats sense cap cost de
fornicio.

Molt poques es preocupen, com les empreses alemanyes, per impulsar el
nivell tecnològic del seu personal encara que no siguin les beneficiaries
directes. D'altra banda, l'empresariat indica que la formació és
competència de l'Administració perquè, després de formar treballadors a
càrrec de l'empresa, moltes vegades altres contracten al treballador un cop
format (OCDE, 1992)5.

b) La política de formació en l'àmbit de l'Estat espanyol

A l'Estat espanyol la formació tradicionalment depenia dels gremis i la
figura de l'aprenent. La necessitat d'una sistematització en la formació per
al treball té cert antecedent en les Escoles d'Arts i Oficis i l'Escola
d'Artesans, que es van fundar a València a finals del segle passat.

No obstant això, l'interès oficial pel tema de la formació no es manifesta
fins ben entrat el segle XX. En aquest sentit, l'any 1920 es crea el
Ministeri de Treball i l'any 1931 es constitueix el primer servei públic per
a la promoció de l'ocupació6 (Segòvia i Zaccagnini, 1988).

4 En una enquesta realitzada a l'Estat espanyol pel Fomento del Trabajo Nacional, el
juny de 1992 sobre les necessitats formatives en les empreses, un 58% de les empreses
enquestades no tenia un pressupost específic per a la formació.

5 Per contra, l'empresarial japonès prefereix els recursos humans en "cru" per tal de
poder ser formats en funció de les necessitats específiques de l'empresa (Mora, 1997).

6 Un aspecte que caracteritza la història contemporània espanyola és l'important retard
que mostra el procés d'industrialització, fet que redueix la capacitat de resposta oficial
al problema de la formació en i per al lloc de treball. A més a més, la Guerra Civil va
obrir un nou període d'espera.
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Després de la Guerra Civil, la política d'ocupació depèn de dos organismes
oficials : la Delegació Nacional de Sindicats i el Ministeri de Treball. Però
és el Ministeri d'Educació el que, l'any 1955, aprova la Llei de Formació
Professional Industrial, en què es promulga les Escoles de Preaprenentatge,
Aprenentatge i Mestratge Industrial.

D'aquesta manera comença a materialitzar-se el fet de que els organismes
públics es comprometen en matèria de formació. Així per exemple, el
Ministeri d'Agricultura, la Subsecretaría de la Marina Mercant, els tres
Exercits, l'Església, l'Organització Sindical i el Ministeri de treball
ofereixen formació7.

També cal esmentar la creació, l'any 1957, de l'Oficina Sindical de
Formació Professional Accelerada amb la finalitat de qualificar els
treballadors mitjançant cursos breus i especialitzats. I la fundació, l'any
1960, del Fons Nacional per a la Protecció del Treball que inclou entre els
seus objectius el finançament de centres de formació laboral. Fet que
suposa l'aparició de diverses entitats, de caire particular, dedicades a
impartir aquest tipus de formació.

Durant aquesta dècada, el Decret 2901/1962 de 9 de novembre crea, dins
del Ministeri de Treball, la Direcció General de Promoció Social, i
estableix com a funció primordial d'aquesta Subdirecció, la promoció i
foment de les activitats públiques i privades en matèria de formació
professional.

El "Plan de Desarrollo Económico y Social", vigent en aquell moment,
exigeix una qualificació professional als treballadors. Per tant, es fa
necessari que la gran massa existent de peonatge, adquireixi uns nivells de
qualificació més alts, i pugui ocupar llocs de treball que requereixen una
professionalització específica.

Amb l'objectiu d'atendre aquestes necessitats, el Ministeri de Treball,
mitjançant l'Ordre de 8 d'abril de 1964, crea la Gerència del Programa de
Promoció Professional Obrera (PPO), dins la Direcció General de
Promoció Social, i li assigna les següents funcions :

1.- La confecció de programes provincials, dins de les directius generals
del Programa Nacional de Promoció Professional Obrera, d'acord amb les

7 El Ministeri de Treball subvencionava els Cursos de Formació Intensiva Professional.
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ordres emanades de la Direcció General de Promoció Social i sota la seva
direcció i supervisió.

2.- La coordinació dels mitjans financers i la distribució dels recursos per a
realitzar el programa.

3.- L'organització i assignació dels mitjans materials de tots els centre, i la
conservació i manteniment d'aquests.

4.- La supervisió i control del compliment previst del Programa de
Promoció Professional Obrera, en els diferents centres.

Durant l'any 1964, el Ministeri d'Agricultura crea les Escoles de
Capatassos i, més endavant, el Servei d'Extensió Agrària, que s'encarrega
de proporcionar formació ocupacional en aquest sector.

Amb independència de l'acció de formació professional ocupacional, que
el P.P.O porta a terme directament, el programa s'ocupa de la tramitació de
sol·licituds d'inscripció en el cens de centres col·laboradors del Pla
Nacional de Promoció Professional d'Adults, així com de la vigilància dels
cursos que aquests centres imparteixen, subvencionats amb les ajudes que
concedeix, amb aquesta finalitat, el Fons Nacional de Protecció del
Treball, mitjançant els seus plans anuals. Els cursos organitzats pel
Ministeri de Treball, i impartits pel Programa de Promoció Professional
Obrera, tenen la consideració de formació professional de primer grau,
segons el Decret 222/1973 de 15 de febrer.

Els resultats obtinguts i l'experiència adquirida, en les accions realitzades
pel programa de P.P.O., aconsellen la creació d'un òrgan que pugui fer
efectiu el servei social d'acció formativa de la Seguretat Social a favor dels
treballadors adults i invàlids recuperables. I al mateix temps portar a terme
la tasca que fins aquell moment realitza el programa de P.P.O. Amb aquest
objectiu es dicta el Decret 3206/1973 de 21 de desembre, que crea el
Servei d'Acció Formativa, en estreta coordinació amb el Servei
d'Universitats Laborals, ambdós amb el caràcter de servei comú de la
Seguretat Social.

El Servei d'Acció Formativa, desenvolupa els diferents i successius
Programes de Promoció Professional d'obrers i treballadors de tota classe,
en funció dels "Plans de Desarrollo Económico y Social", a través dels
centres mòbils i els centres fixes de Promoció Professional i Social. El
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Decret- Llei 1/1975 crea el Servei de l'Ocupació i Acció Formativa, que
substitueix el Servei d'Acció Formativa.

La Constitució espanyola, en el capítol III del títol I, dedicat als principis
rectors de la política econòmica i social, formula un mandat, adreçat als
poders públics, de fomentar una política que garanteixi la formació i
readaptació professional (article 40.2), es tracta, en conseqüència d'un
precepte inclòs entre els principis rectors de la política econòmica i social.

L'INEM, que es crea a partir del Reial Decret-Llei 36/1978 de 16 de
novembre, assumeix les funcions i competències en formació professional
encaminades a l'ocupació immediata d'un lloc de treball. Aquest
organisme, regit per un consell tripartir (Govern, Patronal i Sindicats) ha
de fer front a la pròpia diversitat de les seves funcions i al fragmentat
panorama de la formació ocupacional espanyola. S'arriba així, al marc
jurídic en el que s'inscriu la tasca institucional relacionada, directa o
indirectament, amb la formació de caire ocupacional.

L'Estatut dels Treballadors (Llei 8/1980, de 10 de març) entre els drets
laborals derivats de la pròpia relació de treball, reconeix en l'article 4.2.b
el dret a la promoció i formació professional en el treball, mentre que
l'article 11 recull la modalitat de treball en pràctiques i per a la formació
(modificat posteriorment).

La Llei Bàsica d'Ocupació (Llei 51/80, de 8 d'octubre) disposa en l'article
14, sota la rúbrica de "Formació Professional Ocupacional", que PINEM,
amb relació als programes de promoció d'ocupació, ha d'establir un
programa anual de Formació Professional Ocupacional (FPO). Entre les
funcions de l'INEM, gestió de la col·locació i de les prestacions de
protecció de l'atur, s'inclou la de fomentar la formació del treballador en
relació a la política d'ocupació, mitjançant les accions d'actualització
necessàries, perfeccionament i reconversió professional.

L'octubre de 1984 amb la firma de l'Acord Econòmic i Social_(AES) entre
el Govern, la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials
(CEOE), la Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa
(CEPYME) i la Unió General de Treballadors (UGT) s'assenyalen els
principals problemes de la FPO i s'estableixen els objectius prioritaris i la
nova orientació d'aquest tipus de formació. S'aprova l'elaboració d'un
Programa de Formació Professional Reglada i Ocupacional, així com la
seva actualització periòdica. Concretament l'article 16 de l'AES sobre la
Formació Professional disposa:
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"Les parts firmants coincideixen en que una de les causes de la deficient
situació del mercat de treball a Espanya es deriva de l'allunyament de la
formació professional respecte a les necessitats autèntiques de la mà
d'obra....

La solució dels problemes que té plantejats la formació professional,
reglada i ocupacional, així com la necessitat de potenciar l'eficàcia de les
accions d'aquest tipus, haurà de basar-se en una adequada connexió de la
FP amb els nous requeriments del mercat de treball, en la realització de
rigorosos estudis de caràcter prospectiu sobre les necessitats formatives en
col·laboració amb les Organitzacions Empresarials i Sindicals, en la
coordinació de competències administratives i en una eficaç distribució i
aplicació dels recursos econòmics destinats a l'esmentada finalitat.

... per donar una nova orientació a la FP i impulsar-la amb sentit
operatiu, les parts firmants entenen que serà necessari:

• Incrementar substancialment la investigació del mercat de treball
• Incorporar els agents socials, empresaris i treballadors als objectius i

actuacions de la Formació Professional.
• Integrar la Formació Professional en els programes d'ocupació.
• Coordinar l'oferta pública i privada en aquest camp."

En la redacció d'aquest article es fa palesa la necessitat d'augmentar de
manera important la investigació del mercat de treball, ja que qualsevol
acció formativa ha d'ésser precedida de la prospecció i de l'anàlisi de les
necessitats corresponents. Es pretén aconseguir l'adequació necessària
entre mitjans i fins. Com a conseqüència d'això les parts firmants van
aprovar la creació d'un Consell General de Formació Professional de
caràcter tripartit que s'ocupa :

• D'elaborar i proposar al Govern, per a la seva aprovació, un Programa
Nacional de Formació Professional Reglada i Ocupacional (PLA FIP) i
de la seva actualització periòdica.

• De controlar l'execució del Programa Nacional.

També es va acordar la finalització d'un estudi sobre famílies professionals
a càrrec de l'INEM i la seva periodificació i revisió. I la programació dels
cursos i activitats formatives en contacte amb les Organitzacions
Empresarials i Sindicals afectades.

32



I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Les Polítiques Publiques de Formació i la seva relació amb el creixement econòmic, l'ocupació i el
canvi tecnològic.

Amb posterioritat a l'AES, el juliol de 1985 es va dictar la Ordre
Ministerial de 31 de juliol, que executava l'Acord del Consell de
Ministres en el que s'aprova les Bases del Pla Nacional de Formació i
Inserció Professional i es regulen els cursos de FPO a impartir pels centres
col·laboradors de l'INEM.

L'esmentada Ordre té per finalitat potenciar les accions adreçades als joves
i aturats de llarga durada que no disposen de qualificacions adequades o
estan mancats d'experiència professional, així com als joves que han
abandonat el sistema educatiu abans d'acabar l'Ensenyança General
Bàsica. Per tant aquest Pla pretén aconseguir l'expansió i modernització de
la qualificació i reciclatge professional i encamina la seva actuació de
manera prioritaria als col·lectius que presenten especials dificultats en el
moment de buscar feina, bàsicament els joves i aturats de llarga durada, els
treballadors del medi rural i aquells que pertanyen a empreses o sectors en
reestructuració. Es potencia la formació contínua dels treballadors ocupats,
impulsant la seva adaptació a les noves tecnologies i noves tècniques de
gestió empresarial.

El primer canvi de la normativa que regula la FPO és l'O.M. de 20 de
febrer de 1986 que permet l'adaptació del Pla a les orientacions del Fons
Social Europeu com a conseqüència de l'adhesió d'Espanya a la
Comunitat Europea. Els canvis més importants d'aquesta norma són la
introducció dins del Pla, dels programes de formació ocupacional per
treballadors d'empreses, autònoms, minusvàlids i emigrants. Al mateix
temps, el període obligatori per estar inscrit com a desocupat en l'oficina
d'ocupació, per ser considerat desocupat de llarga durada, passa de dos a
un any.

L'objectiu és unificar tota la normativa que afecta a les diferents vies de la
FPO que conviuen en el Ministeri de Treball, de manera que tota la
formació ocupacional quedi regulada en un mateix marc jurídic-
administratiu, i accedir al finançament del Fons Social Europeu. Cal
assenyalar, que cada vegada té major importància el marc legislatiu
supranacional en el que estem inserits: la UE. En conseqüència, certes
disposicions d'aquest organisme afecten la normativa de caire nacional.

El 29 de març de 1988 s'aprova l'ordre que regula els programes d'Escoles
Taller i Cases d'Oficis. Aquesta és una altra modalitat de la FPO, que no
està inclosa en el pla FIP. Es tracta de programes públics d'ocupació-
formació.
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D'altra banda, i dins la política de lluita contra l'atur que porta a terme la
Generalitat de Catalunya, s'aprova el Decret 45/1989 de 13 de març,
d'integració de treballadors amb especials dificultats dins el mercat de
treball, ja que persisteixen dificultats de caràcter personal pròpies de
determinats col·lectius, com ara la disminució, la inadaptació social i la
dificultat de reciclatge que agreugen la seva integració en el mercat de
treball.

Aquest Decret té per objecte, amb càrrec als pressupostos de la Generalitat
de Catalunya per a 1989, possibilitar la integració laboral, mitjançant la
incentivació d'accions com l'orientació, la formació professional, la
readaptació professional i l'ocupació dels següents col·lectius:

• Disminuïts físics, psíquics i sensorials.
• Drogaaddictes en procés de rehabilitació.
• Ex-drogaaddictes.
• Penats en règim obert o aquells als quals els resti menys d'un any per

progressar a règim obert, o per la llibertat condicional o definitiva.
• Ex-interns dels centres penitenciaris alliberats en el termini anterior

d'un any.
• Persones en situació de marginació laboral.
• Aturats de llarga durada.
• Aturats majors de 45 anys.

El Reial Decret 1577/1991 de 18 d'octubre, publicat simultàniament en el
BOE i DOGC, regula el traspàs de la gestió de la FPO a la Generalitat de
Catalunya. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya disposa que correspon a la
Generalitat la planificació de l'activitat econòmica de Catalunya i
l'execució de la legislació de l'Estat en matèria laboral, assumint les
facultats, les competències i els serveis que en aquest àmbit i pel que fa a
l'execució, té fins llavors l'Estat. D'altra banda l'article 15 de l'Estatut
d'Autonomia estableix que és competència plena de la Generalitat la
regulació i administració de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells
i graus, modalitats i especialitats, en T àmbit de les seves competències.

En conseqüència, la Comunitat Autònoma assumeix les funcions en
matèria de gestió de la formació professional ocupacional que desenvolupa
l'Administració de l'Estat. Es traspassen a la Generalitat de Catalunya les
funcions i els serveis, com també els béns, els drets, les obligacions, el
personal i el crèdit pressupostari corresponent. Mentre que l'Administració
de l'Estat es reserva les següents funcions:
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L'aprovació del Pla Nacional de Formació i Inserció Professional en el
qual es determina els objectius quantitatius de tot l'Estat i la seva
distribució per CCAA, tenint en compte la proposta de les esmentades
comunitats que tenen competències assumides en matèria de FPO.
Els programes nacionals d'Escoles-Taller i Cases d'oficis.
La regulació de les condicions d'obtenció, expedició i homologació de
títols acadèmics i professionals.
L'elaboració d'estadístiques de FPO per a fins estatals.
L'aprovació del Pla Nacional de prospecció de necessitats del mercat de
treball.
L'alta inspecció.
La cooperació internacional bilateral i multilateral en matèria de FPO.

Durant el mateix any 1991, s'aprova el Decret 257/1991 de 25 de
novembre pel qual s'assignen al Departament de Treball les funcions i els
serveis, transferits a la Generalitat de Catalunya, en matèria de gestió de la
formació professional ocupacional.

Segons aquest organisme, la formació ocupacional té com a objectiu
facilitar als treballadors, en situació d'atur, l'accés a una ocupació i, pel
que fa als treballadors que ja estan empleats, la millora de la competitivitat
de les empreses on treballen i el seu progrés professional i laboral. Amb la
finalitat d'aconseguir la màxima integració i promoció laboral dels
treballadors (ocupats i desocupats) i també la competitivitat de les
empreses, basada en el desenvolupament de les capacitats dels recursos
humans.

Amb l'aprovació de l'Ordre de 10 de gener de 1992, s'assigna a la
Direcció General d'Ocupació les funcions que, en matèria de gestió de la
Formació Professional Ocupacional, han estat atribuïdes al Departament de
Treball.

El 3 d'abril d'aquest any, s'aprova el Real Decret-Llei núm. 1/1992 de
mesures urgents sobre foment d'ocupació i protecció de l'atur, (conegut
com el famós "Decretazo"). Aquest disposa que en els contractes de
pràctiques i de formació s'eliminen les reduccions de les quotes a la
Seguretat Social. S'exclou, per tant, un dels incentius que tenia
l'empresariat a contractar treballadors provinents de la FPO.
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D'altra banda, s'elimina el dret a la prestació o al subsidi per desocupació
quan els treballadors aturats rebutgen participar en accions:de formació
professional, perquè es considera que es neguen a adquirir la capacitat
necessària per accedir a un lloc de treball i participen de forma insolidària
en la protecció per desocupació. ; ; - . - . ; .

i * •, •

En aquest Real Decret-Llei es deixa sense efecte les beques i ajuts que rep
el treballador desocupat per la seva participació en programes de FPO
perquè distorsionen la finalitat formativa d'aquests i per tant es produeix
una assignació ineficaç d'aquests recursos. Aquestes beques es mantenen
pels individus que participen en programes d'òcupació-formació en
escoles-taller i cases d'oficis.

í.

Retornant a l'àrea de Catalunya, l'Ordre de 15 de juliol de 1992 assigna al
Consell de Treball les funcions de seguiment de la FPO a Catalunya
assignades al Departament de Treball. El Consell de Treball de Catalunya
assumeix les funcions atribuïdes als comitès provincials de seguiment de la
FPO.

D'altra banda, la formació contínua8 dels treballadors ocupats està
regulada per l'Acord Nacional Sobre la Formació Contínua (ANFC)9 i per

8 L'expressió formació contínua no té una caracterització única, en aquest sentit és
possible identificar a l'Estat espanyol tres versions del que s'entén per aquest concepte
(Alcaide et al, 1996):

• En primer lloc, segons la Decisió del Consell Europeu 90/267/CE en la que es crea el
programa d'acció per al desenvolupament de la formació professional contínua en la
Comunitat Europea (FORCÉ), s'entén per formació contínua qualsevol acció de
formació seguida per un treballador de la Comunitat durant la seva vida professional,
i per treballador qualsevol persona activa que estigui vinculada al mercat de treball
inclòs els treballadors per compte propi. En aquest cas es considera que el destinatari
de la formació pot ser qualsevol persona activa: ocupada i desocupada.

^

• En segon lloc, 1'Acuerdo Nacional sobre Formación Continua signat per
organitzacions empresarials i sindicals durant l'any 1992, considera la formació
contínua com el conjunt d'accions formatives desenvolupades per les empreses,
mitjançant les modalitats previstes en el mateix, adreçades tant a la millora de
competències i qualificacions com a la requalificació dels treballadors ocupats, que
permetin compatibilitzar la major competitivitat de les empreses amb la formació
individual del treballador. En aquest cas, es tracta d'una versió més restrictiva que
l'anterior, ja que el concepte de formació contínua es limita a les activitats formatives
de caràcter formal desenvolupades per les empreses i adreçades a treballadors
assalariats.
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l'Acord Tripartit10. Aquest últim, es crea amb posterioritat a la
transferència de les competències sobre formació ocupacional i té un abast
i una única gestió per a tot l'Estat espanyol11.

Aquest acord defineix la Formació Contínua com el conjunt d'accions
formatives que desenvolupen les empreses, i que estan encaminades a la
millora de competències i a la requalificació dels treballadors ocupats. El
seu objectiu es promoure i finançar plans de formació a les empreses,
independentment de la seva grandària o del sector al qual pertanyen, per
tal de proporcionar als treballadors les qualificacions necessàries per al seu
desenvolupament, personal i professional, i també contribuir a l'eficàcia
econòmica tot millorant la competitivitat de les empreses i la seva capacitat
d'adaptació als canvis deguts a processos d'innovació o noves formes
d'organització.

• Finalment, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en la Encuesta de Formación
Profesional Continua, assenyala que s'entén per formació contínua el conjunt
d'activitats formatives portades a terme per les empreses i adreçades als seus
treballadors, sempre i quan estiguin finançades per la pròpia empresa, directa o
indirectament, de manera total o parcial, i tenen per objecte la formació dels
treballadors condicionat a que tingui relació amb l'activitat o professió que realitza.
En aquest cas, es tracta d'un concepte molt restrictiu.

9 L'ANFC fou subscrit entre les organitzacions empresarials (CEOE, CEPYME) i les
centrals sindicals (CCOO, UGT) segons la Resolució de 25 de febrer de 1993 de la
Direcció General de Treball. Tant CIG (Converxencia Intersindical Galega) com ELA-
STV (Solidaridad de Trabajadores Vascos) foren invitats a subscriure l'Acord. No
obstant això, ambdós sindicats van anunciar les seves discrepàncies al mateix,
discrepàncies que es van centrar en el rebutx a la configuració d'una caixa única de
caràcter nacional-estatal per fer front als objectius de la formació contínua.
Posteriorment, la representació del Sindicat CIG va transmetre la decisió d'adherir-se a
l'Acord Nacional.

10 L'Acord Tripartit està orientat a temes de finançament i complement de l'ANFC, al
qual s'afegeix l'Administració pública central.

11 La Generalitat de Catalunya ha interposat un recurs a l'Acord Tipartit pel conflicte de
competències, que ha estat admès pel Tribunal Constitucional (que encara no ha dictat
sentència), ja que considera que aquests acords envaeixen les seves competències en
matèria de formació contínua. Quan l'any 1992 es va transferir la gestió de la formació
ocupacional a la Generalitat, aquesta interpreta que les transferències inclouen la
planificació, el seguiment i la gestió de la formació adreçada a la població en atur, però
també l'acció de l'Administració sobre la formació contínua a les empreses. Al País
Basc, ELA-STV planteja un model diferent a l'esmentat i reclama la transferència de
les competències de formació per aquesta comunitat. Els bascos no només demanen la
gestió dels fons per a la formació contínua, sinó que volen recaptar-los directament en
virtut del concert econòmic.
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Pel que fa a l'organització, la gestió i l'execució de les accions formatives
previstes en l'ANFC i en l'Acord Tripartit, les organitzacions signants de
l'ANFC van crear l'any 1992 la Fundació per a la Formació Contínua
(FORCEM) per dur-les a terme. Aquest ens paritari assumeix el control
dels plans de formació contínua a tot l'Estat12.

Amb relació als destinataris dels Acords, el seu àmbit d'aplicació es
limitava inicialment als treballadors per compte aliè, essent exclosos els
treballadors de les Administracions Públiques, els treballadors autònoms i
els treballadors del Règim Especial Agrari. Però, malgrat que 1'Acuerdo
Nacional de Formació Continua manté aquest mateix àmbit d'aplicació,
com a conseqüència de l'Acord Administració-Sindicats sobre condicions
de treball en l'Administració Pública per al període 1995-1997, es decideix
destinar una part dels fons de l'Acord Tripartit al finançament de la
formació del personal de les Administracions Públiques. Per això, el 21 de
març de 1995 se signa 1'Acuerdo de Formación Continua en las
Administraciones Públicas, que presenta grans similituds amb 1'Acuerdo
Nacional de Formación Continua.

A més a més del finançament procedent de l'FSE a través de l'objectiu n°4
(aquest organisme té assignat un pressupost de gairebé un bilió de pessetes
per a l'Estat espanyol durant el període 1994-99), els fons del FORCEM
provenen de la base de cotització de formació professional recaptada per la
Seguretat Social a empreses i treballadors, el 0,3% de les quotes per
formació d'un total del 0,7% que paguen empresaris i treballadors. La
resta, el 0,4% esta destinat a la formació de la població aturada. El
FORCEM tenia un pressupost de 67.000 milions de pessetes l'any 1996, i
des de l'any 1993 ha disposat de gairebé 190.000 milions. Pel que fa a
1'Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones Públicas,
aquest fixa en 4.500 milions, ampliables a 5.000, la quantitat destinada al
finançament de la formació contínua en les Administracions Públiques per
a l'any 1995.

En els últims anys , l'Administració Educativa, l'Administració laboral i
els agents socials han estat protagonistes d'un important procés de revisió i
reforma de l'oferta de formació existent a l'Estat espanyol. Els objectius

12Mentre que les accions formatives a les grans empreses s'estan consolidant, la
presència de la formació contínua en les petites és molt escassa. L'any 1994 només un
16% del finançament estava adreçat a les empreses de menys de 10 treballadors. La raó
d'aquest desequilibri no és imputable, únicament al FORCEM, sinó a una cultura
d'escàs interès formatiu per part de les PYMES.
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d'aquesta reforma estan recollits en el Programa Nacional de Formación
Profesional13 i han afectat:

• D'una banda, a la formació gestionada per les administracions
educatives. Així, el Sistema Educatiu assumeix:

1.- La formació professional reglada de joves i adults

2.- Els programes de Garantia Social, adreçats als joves entre 16 i 21
anys, mancats d'una titulació acadèmica i/o professional.

• D'una altra, la reforma de la formació professional ocupacional de
caràcter públic14, depenent de l'Administració Laboral, i que ha donat
lloc a una reordenació de les seves principals accions i al traspàs de la
seva gestió cap a certes Comunitats Autònomes. En aquest sentit, s'ha
de diferenciar entre:

1.- D'una part, els programes de formació que es desenvolupen en el
marc del Pla FIP, impartits per l'INEM i per les CCAA que tenen les
funcions transferides en aquesta matèria: Catalunya, València, Galícia,
Andalusia i Canàries. Les accions formatives desenvolupades en el Pla
FIP, desprès del Real Decret 631/1993 estan adreçades de manera
exclusiva als desocupats, i preferentment a la seva reinserció professional.

2.- D'una altra part, el Programa Públic d'Ocupació-Formació de les
Escoles Taller i Cases d'Ofici, també adreçat als desocupats. En concret,
aquest programa esta destinat a la formació professional ocupacional de
joves aturats menors de 25 anys, mancats de titulació professional i no
inclosos en els programes de Garantia Social.

• Finalment, les reformes anteriors es completen amb la formació
adreçada als treballadors ocupats, amb l'Acuerdo Nacional de
Formación Continua i el complementari Acuerdo Tripartito de
Formación Continua.

13 Aprovat pel Consejo General de la Formación Profesional, el 3 de febrer de 1993.

14 La formació ocupacional de caràcter públic es desenvolupa fonamentalment, tot i que
no de manera exclusiva, en el marc del Pla FIP.
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c) La política de formació en l'àmbit de la UE

A nivell de la UE hi ha una gran preocupació pel tema de la formació. De
fet, les intervencions de les Institucions Comunitàries en l'àmbit de la
formació han estat primerenques i han tingut una continuïtat en el temps.

Això explica que en el propi tractat constitutiu de la CEE, s'encarregués al
Consell la tasca d'establir els principis generals per a la realització d'una
política comú de formació per contribuir al desenvolupament harmònic de
les economies nacionals i del Mercat Comú.

En aquest sentit, l'actuació comunitària considera la política de formació
com un instrument de la política activa d'ocupació, orientat a promoure el
desenvolupament econòmic i social, i a facilitar l'adaptació de les noves

f

estructures del mercat de treball. Es, també, un instrument per a la
promoció de la igualtat d'oportunitats dels treballadors en l'accés al
mercat laboral 15(Azpiazu, 1988).

Així ho expressa el Llibre Blanc de la Comissió Europea (Comisión de la
Comunidades Europeas, 1993) quan diu: de la educació i de la formació
s'espera que resolguin els problemes de competitivitat de les empreses, la
crisi de l'ocupació, el drama de l'exclusió social i de la marginació, que, en
una paraula, ajudin a la societat a superar les seves actuals dificultats i al
mateix temps a controlar els canvis importants que avui l'afecten.

Amb la finalitat d'aconseguir aquests i altres objectius, s'han adoptat un
conjunt de polítiques estructurals que amb els anys s'han consolidat i
ampliat. Per desenvolupar aquestes polítiques es van crear uns fons
específics, els Fons estructurals, que en l'actualitat són: el Fons Social
Europeu, el Fons Europeu de Garantia Agrícola-secció orientació, el Fons
Europeu de Desenvolupament Regional i l'Instrument Financer
d'Orientació de la Pesca.

15 És evident, doncs, que tant a nivell comunitari com de l'Estat espanyol les
orientacions bàsiques de la política de formació es basen en els tres aspectes següents:

• El desenvolupament o creixement econòmic mitjançant una millora de la
competitivitat.

• L'adaptació de les noves estructures derivades del progrés tecnològic.
• Facilitar l'accés dels individus formats al mercat de treball.
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En concret, el Fons Social Europeu és un instrument financer de la política
d'ocupació. Fou aprovat en el Tractat de Roma de 25 de març de 1957. En
aquest, l'article 123 estableix la' creació de l'FSE com un instrument
estructural amb una doble finalitat: millorar les possibilitats d'ocupació
dels treballadors i contribuir a l'augment del seu nivell de vida.

Des de l'any 1960, en què es va iniciar el funcionament de l'FSE, aquest
organisme ha passat per diferents etapes, amb la finalitat d'adequar el seu
funcionament i missió a l'acompliment dels objectius esmentats en el
Tractat de Roma (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1992). El
Consell, en el seu Reglament (CEE) núm. 2052/1988, de 24 de juny, va
classificar en cinc grans objectius les funcions dels Fons estructurals :

• Objectiu n° 1: Fomentar el desenvolupament i l'ajustament estructural
de les regions menys desenvolupades.

• Objectiu n° 2: Reconvertir les regions greument afectades pel declivi
industrial.

• Objectiu n° 3: Destinat a combatre l'atur de llarga durada.

• Objectiu n° 4: Destinat a facilitar la inserció professional dels joves.

• Objectiu n° 5: Des de la perspectiva de la reforma de la política agrària
comú per :

a) Accelerar l'adaptació de les estructures agràries.
b) Fomentar el desenvolupament de les zones rurals.

L'FSE participa en tots els objectius excepte en el 5.a). Té encomanats
amb exclusivitat els objectius 3 i 4, i col·labora amb els objectius 1, 2 i 5.b)
per protegir col·lectius en atur. Els Estats membres presenten per cada un
dels cinc objectius Plans plurianuals, en els que s'indiquen els elements
propis de cada un dels Fons estructurals incloent el volum i l'ajut
sol·licitat.

Respecte a l'FSE, en els Plans de cada un dels objectius es fa constar les
accions a realitzar en matèria de formació i ocupació i el nombre de
beneficiaris per tipus d'acció. No tota la política d'ocupació i formació
professional, dels diferents Estats membres, és finançable per l'FSE,
perquè no s'ajusta plenament als principis i orientacions d'aquest fons.
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Amb la segona reforma dels Fons estructurals, que va tenir lloc l'any 1993,
per establir els principis i les accions dels Fons per al període 1994-199916,
es va modificar l'actuació de l'FSE, en donar un nou contingut als
objectius 3 i 4.

En aquest sentit, l'objectiu 3 s'adreça, en el nou període, tant a combatre
l'atur de llarga durada (antic objectiu 3) com a facilitar la inserció
professional dels joves (antic objectiu 4) i de les persones exposades a
l'exclusió del mercat laboral17. D'altra banda, l'objectiu 4 se centra en la
millora de la qualitat de la formació contínua dins les empreses18.

Darrerament, el juliol de l'any 1997, la Comissió Europea ha presentat el
document "Agenda 2000", en el que es defineixen les perspectives
generals de desenvolupament de la UE i les seves polítiques de cara al
proper segle (Comisión Europea, 1997). En aquest sentit, pel que fa als
Fons estructurals, el Consell Europeu d'Edimburg va fixar la contribució
pressupostaria de la UE a la cohesió econòmica i social en un 0,46% del
PNB de la UE a finals del període financer en curs 1994-1999. Indicant,

16 Durant el període 1994-1997 la UE té previst destinar 156 bilions d'ecus als Fons
Estructurals. D'aquest import, un 30% correspon a l'FSE, un 52% a l'FEDER, un 16% a
l'FEOGA i un 2% a l'IFOP (European Comission, 1993).

17 El programa operatiu de l'objectiu 3 (1994-1999) preveu el finançament d'accions de
lluita contra l'atur dutes a terme en qualsevol zona del territori català, com ara:
programes de formació ocupacional per a persones aturades, especialment els
pertanyents als col·lectius més difícils (aturats de llarga durada, joves, dones, etc.),
mesures d'orientació professional per a la inserció de les persones pertanyents a aquests
col·lectius en el món laboral, ajuts a ens locals i entitats sense ànim de lucre per a la
contractació d'aturats, i actuacions d'assistència tècnica, com ara estudis i anàlisis tant
sobre deficiències en matèria de formació ocupacional, com sobre la valoració i
incidència de les accions que s'han dut a terme.

18 La UE destaca, en la Resolució de 5 de juny de 1989 sobre la formació contínua, que
tots els Estats membres de la UE han de prendre mesures per afavorir una millor
integració d'aquest tipus de formació en els plans estratègics de les empreses, per tal
d'incrementar el nivell de competitivitat econòmic.

El document únic de programació de l'objectiu 4 corresponent a l'Estat espanyol 1994-
1999 estableix tres eixos prioritaris d'actuació en matèria de formació contínua. El
primer se centra en l'anticipació, l'orientació i el consell en aquest àmbit; el segon
directament en la formació contínua dels treballadors, subvencionant la realització de
plans de formació i els permisos individuals de formació i , finalment, el tercer fa
referència a l'assistència tècnica.
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alhora, que cal mantenir aquest suport durant el període següent 2000-
2006, per tal d'aconseguir un desenvolupament harmoniós de la UE i
facilitar la necessària adaptació dels recursos humans19.

D'altra banda, l'esmentat document assenyala la reducció del nombre
d'objectiu de cinc a tres. Dos objectius regionals i un horitzontal dedicat
als recursos humans, amb la finalitat d'aconseguir una major concentració,
eficàcia i simplificació de les mesures estructurals. Així, doncs, els
objectius futurs són:

• Objectiu n°l: Se seguirà aplicant, com fins ara, l'enfocament integrat al
desenvolupament estructural de les regions atracades, garantint
d'aquesta manera la coordinació de l'ajut estructural de la UE, incloent
el destinat al desenvolupament dels recursos humans, les estructures
agràries, la pesca i el desenvolupament rural.

• Objectiu n° 2: Per a totes les regions que s'enfronten amb importants
necessitats de reestructuració econòmica i social, la Comissió proposa
un nou objectiu n° 2 que comprèn les zones afectades pels canvis en el
sector industrial, de serveis i de pesca, les zones rurals que pateixen una
crisi greu, conseqüència de la manca de diversitat econòmica i les zones
urbanes que experimenten dificultats provocades per la pèrdua

*7f\
d'activitats econòmiques .

Igual que per a l'objectiu n° 1, la intervenció de la UE pretén combinar
totes les formes d'ajuts estructurals, incloses les mesures relacionades amb
els recursos humans, amb una especial atenció pel que fa a l'índex d'atur,
el nivell i el ritme dels canvis generats en l'ocupació industrial, les
activitats agrícoles i la pesca, així com el grau d'exclusió social.

• Objectiu n° 3: El desenvolupament dels recursos humans, mitjançant la
intervenció de l'FSE, pretén ésser un dels elements clau, tant en les
regions dels objectius n° 1 i n° 2, com en la resta de zones. El nou

19 Pel que fa a la dotació financera, es reservaran 275.000 milions d'ecus (a preus de
l'any 1997) per als Fons estructurals i el Fons de cohessió, davant els 200.000 milions
d'ecus (a preus de l'any 1997) corresponents al període 1993-1999.

20 El document assenyala que, sense tenir en compte les regions de l'objectiu n° 1,
gairebé la quinta part de la població de la UE viu en regions en les que l'índex d'atur és
superior a la mitjana comunitària. Aquest fet és conseqüència de la no creació d'un
nombre suficient de llocs de treball per absorbir les pèrdues d'ocupació en la indústria i
els serveis en crisi, de manera que això suposa, per a la UE, una infrautilització de la mà
d'obra i una pèrdua de possibilitats de creixement.
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objectiu n° 3 s'aplicarà a les regions no cobertes pels dos objectius
anteriors, amb la finalitat d'ajudar als Estats membres a adaptar i
modernitzar els seu sistema d'educació, formació i ocupació.

En totes les activitats relacionades amb els recursos humans i finançades
pels Fons estructurals, es pretén realitzar un esforç especial per
modernitzar els mercats laborals d'acord amb els plans plurianuals
d'ocupació i el nou Títol sobre ocupació introduït en el Tractat
d'Amsterdam. D'aquí que l'objectiu n° 3 pretén fomentar l'activitat en els
quatre sectors següents: els canvi econòmic i social, els sistemes de
formació i educació permanents, la política activa en el mercat de treball i
l'exclusió social.

Amb relació al cofinançament atorgat pel Fons Social Europeu, aquest
normalment finança el 50% del cost de les accions. Aquesta norma, però,
té certes excepcions segons es mostra a continuació (Comisión Europea,
1996):

• Quan es tracta d'accions realitzades per fomentar l'ocupació en regions
de prioritat absoluta, l'ajut de l'FSE és del 55% del cost total i el 45%
els poders públics estatals.

• L'ajut del Fons cobreix la totalitat de les despeses quan es tracta
d'accions específiques, que tenen per objecte examinar l'eficàcia dels
projectes als que el Fons ha concedit un ajut previ.

• Si l'agent que realitza el programa, és un organisme privat amb ànim de
lucre, aquest ha d'aportar com a mínim el 10% de les despeses totals del
programa, i el finançament de l'FSE és inferior al 50% del cost,
mantenint la proporció entre l'aportació comunitària i estatal.

Els ajuts de l'FSE són a fons perdut, aquests no poden donar lloc al
sobrefinançament del projecte i la contribució dels Fons no pot sobrepassar
la quantitat aportada pels poders públics de l'Estat membre. El
cofinançament d'accions, per part de l'FSE, ha suposat un augment de
recursos, i com a conseqüència, del nombre de participants en les
polítiques de formació de cada Estat membre. Comporta, també, que la
legislació nacional s'adapti a les orientacions que determina la Comunitat.

L'actuació comunitària dels Fons estructurals es considera un complement
de les accions nacionals corresponents, que s'estableixen mitjançant una
concertació entre la Comissió, l'Estat membre interessat i les autoritats
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competents a nivell nacional, regional o local, de manera que totes les parts
volen aconseguir un objectiu comú. Aquesta concertació s'anomena
"cooperació" i avarca la preparació, finançament, seguiment i avaluació de
les accions.

L'any 1986, l'Estat espanyol participa per primera vegada en els ajuts que
l'FSE concedeix, per fomentar dins de la Comunitat, les oportunitats
d'ocupació i mobilitat geogràfica i professional dels treballadors. El
Departament competent de la gestió en relació a l'FSE és el Ministeri de
Treball i Seguretat Social, mitjançant la Unitat Administradora de l'FSE.

Les subvencions de l'FSE a Catalunya per al període 1986-1994 assoleixen
un import total de 120.092,9 milions de pessetes segons mostra el quadre
1.2. Mentre que per al període 1994-1999 les subvencions aprovades són
de 68.349,9 milions de pessetes.

Taula Ï.2.T Subvencions de l'FSE a Catalunya 1986-1999 (MPTA)

1986

6.780,8

1987

10.040,9

1988

10.593,8

1989

11.731,1

1990

14.432,1

1991

14.289,3

1992

14.913,6

1993

20.508

1994

16.821

1994-99

68.349.9

Total període 1986-1994: 120.092,9
Total període 1994-1999: 68.349,9

Font: Arleguí, 1996 i Institut d'Estadística de Catalunya, 1996.

Pel que fa a l'Estat espanyol, entre els anys 1986 i 1992, l'FSE ha concedit
ajuts per un valor de 580.000 milions de pessetes i ha beneficiat 3,8
milions de persones. En aquest sentit, aproximadament un terç de la
política d'ocupació ha estat finançada per l'FSE. Amb relació al període
1994-1999, l'import procedent de l'FSE és de 1.843 milions de ecus
(actualitzats a 1994) (Gutiérrez, 1994).

d) La política de formació a la resta de països

Actualment, els Estats consideren la formació com una part assumida de
les accions de política, davant canvis que s'identifiquen com estructurals.
En aquest camp s'han dut a terme mesures a curt termini, caracteritzades
per la proliferació de plans de formació adreçats especialment a
treballadors desocupats de llarga durada i als joves. En general, aquests
plans s'han basat en anàlisis limitades de les necessitats del mercat de
treball (Instituto de Estudios Económicos, 1990).
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La formació per a treballadors desocupats ha estat, durant molt temps, un
aspecte de importància cabdal en la política del mercat laboral dels països
com Àustria, Canadà, Finlàndia, França, Alemanya, Noruega i Suècia. El
mateix passa últimament a Austràlia i el Regne Unit. Els treballadors són
admesos en aquests programes, un cop se'ls ha assessorat individualment
sobre el tipus de formació que necessiten per aconseguir una ocupació.
Normalment, les despeses són a càrrec del Govern. A excepció dels Estats
Units, en quasi tots els països aquests costos consisteixen en ajuts
proporcionats als qui reben la formació. La quantia d'aquests ajuts
acostuma a estar al mateix nivell que el subsidi de l'atur.

Els programes estan oberts als treballadors desocupats que tenen dificultats
per trobar una ocupació, si bé en alguns països aquest servei de formació
també es destina a altres objectius. En quasi tots, la major part de les
activitats de formació es desenvolupen en centres especials, que les
autoritats del mercat laboral controlen, més o menys directament. En molts,
la formació també pot tenir lloc en altres institucions privades o públiques
o en empreses. Sols un país, Dinamarca, té un programa de formació basat
principalment en l'empresa. En el Regne Unit, es porta a terme un pla
anomenat Employment Training, que inclou una part molt important de
formació pràctica en empreses destinada als treballadors desocupats. A
França, i Suècia, les empreses poden rebre ajuts econòmics per
proporcionar programes de formació als seus treballadors.

La formació en el lloc de treball, pot suposar una alternativa menys costosa
que els programes realitzats en els centres de formació. També ofereix la
possibilitat d'obtenir una ocupació més fàcilment, perquè aproxima el
treballador a l'empresa. Una avaluació de la OCDE (1992), referent a
l'experiència nord-americana, va arribar a la conclusió de que la formació
en el lloc de treball, era en general, més útil i eficaç que la impartida en el
centre. Alguns països, en els últims anys, han realitzat mesures per
augmentar la participació de les empreses en la formació dels treballadors
desocupats, com en el cas d'Austràlia, Canadà, Països Baixos i el Regne
Unit.

Tenint en compte, que el percentatge de desocupació acostuma a ser major
entre la població amb pocs estudis, la política que s'aplica en alguns països
als programes per joves desocupats en situació desfavorable, és la de
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desanimar als joves que volen abandonar els estudis, i estimular-los perquè
tornin a l'ensenyança normal i als programes d'aprenentatge. Alguns
països com Austràlia i Suècia, han limitat o abolit el dret al subsidi d'atur a
menors de 18 anys. Els Països Baixos, molts països nòrdics i Irlanda, han
realitzat mesures de "garantia de treball" per a joves, aquests programes
suposes la provisió necessària per la creació directa d'ocupació, però
també exigeixen que s'hagin tingut en compte totes les possibilitats
d'ensenyança i formació.

%

Austràlia, Àustria, Dinamarca, Alemanya, Irlanda i Suècia donen un suport
especial als joves desocupats que es matriculen a qualsevol tipus de
formació. Es realitzen plans per proporcionar als joves aturats, treballs en
pràctiques, com el cas d'Austràlia, Canadà, Dinamarca, Finlàndia, França,
Irlanda, els Països Baixos, Noruega i Suècia. Aquest tipus de treballs,
requereixen un aprenentatge, que en alguns casos no és molt ampli.

Es pot veure que el panorama no és uniforme, sobre tot entre el nord i el
sud. A l'Europa del nord, la indústria coopera cada vegada més amb els
centres que imparteixen l'educació obligatòria o general. En altres zones
d'Europa, el panorama és diferent; les empreses comencen a donar suport a
la formació, però no acostumen a relacionar-se amb els centres de
formació.

Una de les característiques que es produeix en els últims anys, és la
formació impulsada per determinats sectors industrials. Es dóna amb més
freqüència en alguns països (Dinamarca, Alemanya, Regne Unit) que en
altres (França, Portugal, Espanya) i es caracteritza per alguns trets comuns:

• Sectors concrets s'involucren cada vegada més en les negociacions
sobre formació, que s'emmarquen dins dels acords col·lectius (Irlanda,
França, Itàlia, els Països Baixos, Alemanya i Dinamarca).

• Sectors concrets determinen cada vegada més el contingut i la manera
de posar en marxa plans de formació.

• Sectors concrets estan realitzant prediccions sobre els requisits de
formació i qualificació. Per exemple, el Comitè Conjunt en la indústria
química d'Alemanya, en els sectors de transport, tèxtil, comerç i
distribució a França i organitzacions de la planificació prèvia de les
qualificacions en els sectors del metall i l'electrònica de Dinamarca.
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A l'Estat espanyol, respecte les empreses i la incentivado .deja formació
en aquestes, podria ser interessant aplicar el concepte d'impost-subvenció
utilitzat en el Regne Unit en la British Industrial Training ACT. de 1964,
creadora del Industrial Training Boards, i que consistia en exonerar
d'impostos les empreses que imparteixen formació de qualitat, atorgant al
mateix temps una subvenció, procedent dels impostos d'aquelles empreses
que no formaven els seus treballadors, sinó que contractaven els ja formats.

D'aquesta manera, les empreses per lliurar-se dels impostos,
desenvolupaven programes de formació;, i així es produïa una redistribució
dels pressupostos per la formació, entre les empreses d'una mateixa
indústria, repartint-se el cost entre elles. Al Regne Unit, aquesta fórmula va
fracassar perquè la llei no va reconèixer, la distinció entre formació
professional específica i formació professional general (Rodríguez, 1991).

B En el cas dels EEUU, l'evolució dels programes de formació i ocupació, de
participació estatals, es pot dividir en cinc fases (Laurie i Ashenfelter,

'•' 1986). La primera fase, s'inicia després de la crisi d'ocupació que es va
produir en els anys de la gran depressió. El Works Progrés Administration

I (WPA) iniciat l'any 1935, era un programa de creació d'ocupació, eliminat
l'any 1943.

Després d'aquesta iniciativa relacionada amb el mercat de treball, hi hagué
un llarg període de no intervenció. Fou als inicis de la dècada dels anys 60,
que els programes públics d'ocupació van tenir de nou una àmplia atenció.
Aquesta segona fase tingué un caire i una durada diferent de la primera. Es
va originar com a conseqüència de la inquietud pels treballadors desplaçats
degut als canvis tecnològics i per la creació de colls de botella, que els
canvis provocaven en l'ocupació. El Manpower Development and Training
Act (MDTA), es va iniciar l'any 1962 per formar en el treball aquests
treballadors desplaçats. • . . - . , -

En la tercera fase, a inicis de la dècada dels anys 70, coincideixen
programes públics i programes presentats per les empreses. Aquests
programes de formació i ocupació estaven destinats cada vegada més a
minories, col·lectius sense ingressos i col·lectius amb dificultats per
aconseguir una ocupació. Els programes inclosos en aquesta fase eren: Job
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Corps, Neighborhood Youth Corps, Operation Minstream, New Careers,
Concentratet Employment Program, Older Americans, Model Cities, Foster
Grandparents i el Work Incentive Program.

Proporcionaven ocupació i formació (ambdós en el treball i en els centres)
amb la finalitat d'allargar el període d'ocupació dels participants i
proporcionar una professió que faciliti el trasllat de treballs temporals del
sector públic a treballs fixes en el sector privat. Aquests programes eren de
tipus estructurals.

Amb la recessió dels anys 70 l'atenció del sector públic es va traslladar
dels problemes de desocupació estructurals als problemes de l'atur cíclic.
La major part dels recursos es destinaven a programes per l'ocupació:
Emergency Employment Act (EEA) i Public Çmployment Program (PEP) i
com a conseqüència, els programes de formació tenien un pressupost molt
limitat.

El traspàs del programa (EEA) marca l'inici de la quarta fase, que inclou
polítiques de formació i d'ocupació. Aquesta fase, a partir de l'any 1978,
es caracteritza per una estratègia mixta que lluitava contra l'atur cíclic i
estructural.

Aquesta estratègia continua amb el programa Comprehensive Employment
and Training Act (CETA) de l'any 1973, que concentrava alguns dels
programes de formació de finals de la dècada dels anys 60 i començament
dels anys 70, i també incorporava el Public Employment Program relatiu a
l'ocupació.

A finals de l'any 1982 el programa CETA fou substituït pel programa Job
Training Partnership Act (JTPA) que donava més importància a la lluita
contra l'atur estructural que a l'atur cíclic. L'Administració Reagan
s'oposava a la creació d'ocupació directa per part del sector públic, i
considerava que la única responsabilitat federal és proporcionar formació
per desavantatges individuals.
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I.3.- APORTACIONS TEÒRIQUES SOBRE LA RELACIÓ
FORMACIÓ-CREIXEMENT ECONÒMIC

a) Introducció

La influència que pot tenir la formació de l'individu en la seva
productivitat i en el creixement econòmic del país ja fou ressaltada pels
economistes clàssics, i en concret per Adam Smith, que juntament amb
autors com Petty, Malthus, Mill i després Marshall o Fisher, van manifestar
el seu interès amb relació al component humà de la formació (Eicher,
1988).

Entre els autors preclàssics, només Petty es qüestiona el valor de l'ésser
humà, i proposa calcular aquest valor, multiplicant per 20 els ingressos
anuals que obté l'individu pel seu treball. Però és Adam Smith21 qui en la
seva obra la Riquesa de les Nacions, adopta la visió de Petty i considera les
qualificacions o aptituds adquirides pels individus mitjançant l'educació
familiar, formació o aprenentatge, com un element determinant del progrés
econòmic, de manera que s'han d'incloure en la definició de capital fix de
l'economia22. Per la seva part, J.S. Mill també té en compte les
qualificacions de la força de treball en la seva definició de riquesa. Deixant
de banda els autors clàssics, Marx en la seva obra El Capital, assenyala que
el treball qualificat té un valor major que el treball no qualificat i que la
producció del primer exigeix la necessitat d'una formació (Grao i Ipiña,
1996).

Cal assenyalar, però, que aquests autors es basen en una visió
microeconòmica, és a dir, estudien la influència de la formació en la
productivitat individual del treballador i no sobre el creixement econòmic
general. Aquest aspecte, però, s'estudia a partir dels anys 5023 quan els

21 Smith és un dels primers que qüestiona el factor treball, en contrast amb altres autors
com Ricardo que considera el capital tècnic com l'element estratègic. O bé Malthus,
aquest considera que l'educació pot inculcar als individus un comportament més
conscient que permeti limitar els naixements.

22 L'adquisició d'aquestes qualificacions i aptituds comporta unes despeses reals que
corresponen a un capital fix incorporat en l'individu.

23 Entre aquests dos períodes, hi ha els estudis de Walsh (1935), de Friedman i Kuznets
(1946) o de S.G. Strumilin (1924), entre altres, que van crear les bases de l'Escola de
Xicago (Grao i Ipiña, 1996).
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economistes detecten que els increments de treball i capital no expliquen
totalment el creixement d'un país, ja que hi ha un factor residual24 que
justifica el creixement no explicat pels factors econòmics clàssics. Solow
assenyala que els factors terra, treball i capital no són suficients per
justificar el creixement econòmic, per això evidencia la presència d'un
residu important quan només es tenen en compte les variacions en les
quantitats dels factors capital i treball. En conseqüència, doncs, la limitada
capacitat que tenen els models en els que només s'inclouen els factors
productius tradicionals per descriure els processos de creixement dels
diferents països han afavorit la incorporació de diferents variables com a
possibles factors explicatius de la component residual.

Entre altres, autors com Schultz, Becker, Denison, Machlup, Vaizey,
Bowen, Harbison, Myers, Bowman, Anderson i Mincer, durant la dècada
dels anys 60 van desenvolupar un cos doctrinal, que des de diferents
òptiques, es va reunir sota la denominació genèrica d'Economia de
l'Educació, creant així una nova branca de l'economia.

L'estudi d'aquesta branca bàsicament s'ha centrat en la gestió dels centres
d'ensenyament superior, la demanda d'educació i les relacions entre
formació i creixement econòmic. Però l'augment de les tensions
pressupostàries ha impulsat la investigació entorn a l'assignació òptima
dels recursos i el seu finançament. L'augment de les taxes d'atur ha donat
prioritat a l'estudi de les trajectòries professionals, la interacció entre les
característiques dels treballadors i l'organització de l'empresa, les seves
conseqüències sobre la mobilitat, l'atur i la carrera professional (Eicher,
1988).

En aquest sentit, fou a finals dels anys 60, quan Theodore W. Schultz va
crear l'expressió Capital Humà, com a sinònim d'educació o formació.
Amb aquest terme l'autor ressalta la importància que té la formació de les
persones sobre la productivitat del treball i les seves repercussions en el
creixement econòmic. De manera que en els models formals de creixement
es va incorporar la variable capital humà25. Els economistes es van adonar
de que les aportacions tradicionals, de caràcter neoclàssic, no podien

24 Aquest factor residual inicialment incloïa un conjunt de variables, com l'organització,
la tecnologia, l'educació i la formació, però gradualment els estudis es van limitar a
explicar la incidència de les dues últimes (Finkel, 1994).

25 En la literatura tradicional sobre creixement econòmic el capital humà no s'inclo'ía
com a variable rellevant, l'anàlisi se centrava en l'evolució de l'estalvi, la inversió, la
demografia.., variables sobre les que es disposa de més informació i per tant,
que és més fàcil actuar per tal d'aconseguir majors taxes de creixement.
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explicar les dificultats que tenen els països en vies de desenvolupament per
a superar aquesta situació, ni les que troben certs països desenvolupats per
aconseguir nivells de renda més elevats.

Aquest fet, juntament amb el desenvolupament de la teoria del capital
humà, va provocar la inclusió del capital humà en els models de
creixement econòmic, argumentant que una de les causes que expliquen el
subdesenvolupament i les diferències entre els nivells de creixement dels
països desenvolupats són les diferències en el nivell de formació dels
treballadors, de manera que si es millora la seva formació, aquests són més
productius, i així s'afavoreix el creixement. D'aquesta manera, diferents
estudis han tractat de comprovar, a partir de la evidència empírica, fins a
quin punt és vàlida la hipòtesi de que la contribució de la formació al
creixement econòmic és important.

b) La teoria del Capital Humà

La teoria formada a l'entorn d'aquesta expressió fou desenvolupada a
començament dels anys 60 per Schultz, Becker i Mincer, principalment. La
hipòtesi central en la que es basa és que l'educació/formació augmenta la
productivitat de l'individu que la rep i genera, en conseqüència, diferències
de productivitat entre els treballadors26. Aquestes diferències poden ser
inherents als individus, però segons la teoria del Capital Humà és possible
crear o augmentar aquestes invertint en un mateix i concretament
mitjançant la formació (Blaug, 1981). D'aquesta manera, el procés de
formació suposa invertir en una forma de capital, alternatiu al capital físic,
que incrementa la capacitat productiva i, en conseqüència, els fluxos de
renda que d'ell se'n deriven (Quintas, 1983).

Becker i Chiswick (1963) van proporcionar un marc teòric per tal
d'avaluar la relació entre formació i distribució dels ingressos. La seva
modelització, basada en la teoria del capital humà, atorga un paper
essencial a la desigualtat educativa i al nivell mig d'escolarització, com a
mecanisme explicatiu de les diferències en nivells d'ingressos de la
població. És a dir, les remuneracions al llarg de la vida dels treballadors
estan correlacionades positivament amb les seves inversions en

26 Malgrat que la literatura sobre la teoria del Capital Humà ha girat, principalment,
entorn al paper de l'educació i formació. Segons Becker (1983), les principals formes
que adopten les inversions en capital humà són l'educació, la formació en el treball,
l'atenció mèdica, l'emigració i la recerca d'informació sobre els preus i les rendes. De
manera que totes aquestes variables milloren les qualificacions, els coneixements o la
salut, i per tant, augmenten les rendes monetàries o psíquiques futures de l'individu.
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educació/formació, i en conseqüència, gran part de les diferències en la
distribució personal de la renda es deuen a les diferències en formació, en
definitiva, en els anys de formació rebuts per les persones27.

De fet, és a partir de la dècada dels seixanta quan comença a sorgir
diferents estudis en els que es quantifica la contribució de
l'educació/formació al creixement econòmic. En aquests primers treballs se
suposa que el diferencial en els guanys, associat als diferents nivells de
formació, es corresponen amb la seva major productivitat, per això
s'utilitza les diferències salarials o la taxa de rendiment de l'educació per a
estimar la contribució del capital humà al desenvolupament de la societat.
Aquestes mesures, però, mostren certes limitacions, ja que no tenen en
compte altres factors, diferents a l'educació/formació que afecten a la
productivitat, com pot ser la innovació tecnològica.

La teoria del Capital Humà suposa l'existència d'un mercat de treball fluït i
competitiu, basat en la motivació econòmica. Suposa, també, que els
salaris relatius són flexibles, que l'empresariat esta disposat a ajustar els
seu nivell d'ocupació en resposta als canvis dels salaris i de la
productivitat, i que els treballadors realitzen, fàcilment, inversions en
formació i informació, en resposta als canvis dels salaris relatius. En
conseqüència, els individus mostren una determinada taxa subjectiva de
preferència temporal i s'enfronten a una sèrie de llocs de treball que han
especificat els seus rendiments, i en els que s'exigeix certes qualificacions,
de manera que realitzaran una trajectòria d'inversió en el seu
desenvolupament personal. En definitiva, l'oferta de Capital Humà és la
simple agregació d'aquestes eleccions individuals (Blaug, 1976).

Així, doncs, les diferències de renda entre els treballadors són
f\O

interpretades com el resultat de la diferent inversió en formació .
D'aquesta manera, la teoria es basa en la racionalitat dels individus en les

27 Posteriorment, certs estudis han assenyalat la dificultat predictiva de les equacions
presentades per aquests autors, conseqüència de la incertesa teòrica relativa al signe de
l'efecte d'ambdues variables ( desigualtat educativa i nivell mig d'escolarització) sobre
la diferència en el nivell de renda (Duro, 1997).

28 Un altre enfocament dins la mateixa tradició del Capital Humà intentava provar els
beneficis de la formació, però a nivell microeconòmic. El mètode consistia en comparar
les diferències de salaris d'acord amb el nivell de qualificació. Els resultats de diferents
investigacions van provar, en termes d'una anàlisi cost-benefici, la rendibilitat de la
formació des del punt de vista individual, de manera que es considera que la formació a
més a més d'ésser un impuls al creixement econòmic, té els avantatges addicionals de
ser un canal de mobilitat (Finkel, 1994).

53



Les Polítiques Públiques de Formació i la seva relació amb el creixement econòmic, l'ocupació i el
canvi tecnològic.

seves decisions educatives/formatives, les desigualtats de renda mostren
les divergències de productivitat que són conseqüència de la inversió en
formació (Schultz, 1985).

Pel que fa a la formació en l'empresa, segons Becker (1983), la formació
completament general augmenta la productivitat marginal del treballador,
en l'empresa que proporciona la formació i en la resta d'empreses. Mentre
que la formació específica, augmenta més la productivitat en l'empresa que
proporciona aquesta formació, que no en les altres. D'altra banda, la
formació completament específica és aquella que només produeix un
increment de la productivitat en aquella empresa que s'imparteix la
formació. Malgrat tot, la major part de la formació en el treball no és ni
completament específica ni completament general, però augmenta més la
productivitat en les empreses que la proporcionen, i entra dins de la
definició de formació específica. La resta augmenta, gairebé el mateix, la
productivitat en totes les empreses i s'inclou dins la formació general.

Amb relació al treball, la teoria del Capital Humà torna a la tradició
ricardiana i marxista, al considerar aquest com un mitjà de producció
produït, les característiques del qual depenen de la configuració total de les
forces econòmiques. En segon lloc, rebutja el supòsit del treball homogeni
i centra la seva atenció en la diferència de la població activa. Per últim,
introdueix en el camp de l'anàlisi econòmic, les institucions socials
bàsiques (escoles, centres de formació, famílies, ....) (Toharia, 1983).

No obstant això, aquest supòsit segons el que uns ingressos més elevats
indiquen una major productivitat, com a conseqüència d'una formació
superior ha estat criticat ja que d'una banda no permet explicar els salaris
més baixos de la població femenina i de les minories ètniques (fins i tot
amb majors nivells de formació). És a dir, la teoria distorsiona la
vinculació entre el nivell de qualificació i el nivell d'ingressos perquè, en
última instància, aquesta relació està condicionada per la classe social,
l'ètnia i el gènere. Un altre supòsit d'aquesta teoria que ha estat criticat és
l'incompliment de la predicció segons la que a més igualtat formativa més
igualtat d'ingressos (Enguita, 1990).

Des d'una altra òptica, demostrar que les diferències educatives defineixen
les diferències de productivitat és una tasca gairebé impossible de dur a
terme (Recio, 1997). Segons aquest autor, en primer lloc, la majoria
d'activitats laborals són tasques que es realitzen en equip, de manera que
és difícil determinar quina és l'aportació concreta de cada treballador. En
segon lloc, és difícil determinar quina és la producció individual
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desenvolupada en un ampli nombre de tasques, en les que l'activitat
laboral no equival a una producció material fàcilment mesurable. En tercer
lloc, hi ha la dificultat de comparar la diversitat d'activitats que
desenvolupen els individus com activitats laborals. Per a cada una es
necessita una preparació específica, però en molts casos és difícil decidir
quina d'aquestes és més productiva que altres29.

Al mateix temps, cal tenir en compte que la formació dels treballadors es
tradueix en un determinat increment de la seva productivitat, segons quina
és l'activitat productiva a realitzar. És a dir, la formació adquirida per un
individu, prèviament a la seva incorporació al mercat de treball, no
contribueix positivament a un augment considerable de la seva
productivitat, per ella mateixa, sinó que a més a més, són necessaris una
sèries de condicionants i factors, moltes vegades, exògens a la pròpia
formació, com per exemple, la possibilitat d'accedir a un lloc de treball en
el que es desenvolupin plenament els coneixements adquirits en el període
de formació, o que les condicions de treball i remuneració obtingudes
satisfacin les expectatives i el cost de la inversió en formació.

D'altra banda, la decisió d'incrementar la formació està lligada a una sèrie
de variables, no estrictament econòmiques (psicològiques, socials,
culturals, familiars, ....), en conseqüència la relació capital humà-
creixement econòmic esta subjecta a l'anàlisi d'aquestes variables
específiques, que en certs casos són alienes al procés de formació. Malgrat
això, el tractament d'aquestes variables sovint genera una difícil
modelització en termes econòmics.

En definitiva, tot i que la formació modifica els coneixements dels
individus, i per tant, la seva capacitat productiva. No es pot afirmar que
cada nivell de formació es correspon amb un nivell de productivitat
individual. Ja que cada activitat requereix una formació específica, que en
uns casos és formal i en altres s'obté en el propi lloc de treball, i cada tipus
de formació només es adequada, a nivell productiu, per un determinat
nombre d'activitats, sense oblidar que cert tipus de variables exògenes a la

29 Davant aquestes dificultats, els economistes neoclàssics apliquen una falsa solució.
Renuncien a realitzar mesures precises de la productivitat i es limiten a utilitzar els
salaris del mercat com aproximacions d'aquestes. Segons Recio (1997), això suposa un
raonament circular, ja que es pren com a dada allò que es tractava d'explicar: les
diferencies salarials. La justificació d'aquest procediment es basa en el supòsit
neoclàssic, segons el que les empreses són racionals i maximitzen els beneficis, per tant
és il·lògic que paguin un salari diferent del que correspon a la productivitat del
treballador.
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formació condicionen la relació d'aquesta amb l'esperat augment de
productivitat. De manera que una part de l'esforç destinat a formació pot
no tenir efectes directes sobre la productivitat.

Per últim, Piore (1983) qüestiona el supòsit de conducta de la teoria del
Capital Humà, segons el que l'individu es capaç de diferenciar entre
mitjans i fins, i de seleccionar els mitjans que satisfan més eficaçment
aquests fins, amb independència de la conducta de la resta d'individus.
Segons aquest autor, en el mercat de treball, la majoria dels individus no
segueixen aquesta conducta instrumental, de manera que el supòsit
d'independència de les funcions individuals d'utilitat no és vàlid. En
conseqüència, cal tenir en compte la força relativa del mercat i de les
institucions en la determinació de la magnitud de certes variables del
mercat de treball com són l'ocupació, el salari, l'estructura salarial,.... És a
dir, les institucions modifiquen la conducta dels individus.

c) La teoria del Filtre

Els punt dèbils de la teoria anterior han provocat l'aparició de suposicions
alternatives, com la teoria del Filtre. Segons aquesta, la formació no
afegeix res a les característiques productives de l'individu, sinó que posa
de manifest característiques innates com la intel·ligència, perseverança,
capacitat de treball i disciplina. Aspectes, tots ells, apreciats pel sistema
productiu.

En definitiva, es considera la formació com un procés que permet
classificar als subjectes d'acord al criteri de passar o no a través de
determinats filtres. És a dir, el sistema educatiu/formatiu és un mecanisme
de filtrat30 que etiqueta a la població segons el nombre de proves que ha
aconseguit passar amb èxit (Quintas, 1983).En aquest cas, s'atorga al
diploma un valor particular perquè la seva obtenció subministra una prova
de les capacitats adquirides.

Segons aquesta suposició, el fet que l'empresariat seleccioni els
treballadors en una situació d'incertesa31 assigna un paper diferent a la

30 No s'accepta, en aquesta teoria, que la formació transformi la capacitat productiva del
treballador, sinó que es considera com una eina d'informació pública sobre
determinades característiques diferencials de les persones.

31 En el moment de la contractació, l'empresariat no està segur de les capacitats
productives de l'individu, per tant la selecció s'efectua en condicions d'incertesa.
Aquesta teoria mostra un enfocament de demanda de treball, mentre que en la teoria del
Capital Humà és d'oferta.
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formació (Spence, 1976). Aquesta es limita a diferenciar els treballadors
segons el criteri del filtrat, com un instrument d'informació sobre
determinades capacitats, innates en els subjectes, i de rellevància
productiva. La informació derivada dels senyals o etiquetes educatives és
útil a les empreses perquè permet diferenciar la vàlua de les persones,
mentre que un sistema que no estableix senyals d'informació adequats
sobre aquestes aptituds deixa de ser útil32. Alhora, una política de formació
massa generosa en recursos o en facilitats per a superar les diferents fases
del procés de formació, que permet a les persones poc dotades obtenir una
titulació, dificulta a les empreses en el procés de discriminació o selecció
dels treballadors (Recio, 1997).

Les crítiques amb relació a la teoria del Filtre deriven del fet que, en la
mesura que la formació és un instrument de competència entre els agents,
per tal d'accedir a les posicions més desitjables, l'esforç de cada individu
redueix les possibilitats d'èxit de la resta, generant d'aquesta manera una
externalitat negativa que es tradueix en una tendència cap a la
sobreinversió en formació (Fuente i Rocha, 1996).

d) £1 Model de Competència pels Llocs de Treball

Una altra teoria que també posa en dubte el fet, que els coneixements
adquirits augmentin la productivitat, és el model de competència per als
llocs de treball, desenvolupat per Lester Thurow (Thurow, 1988).

Segons aquest model la productivitat és una característica del lloc de
treball i no del treballador33, fet que contradiu radicalment una de les
hipòtesis bàsiques de la teoria del Capital Humà. En aquest marc, el model
diferencia entre mercats externs i mercats interns de treball, assenyalant
així els determinants de la carrera professional en el si d'una empresa.

32 En aquest sentit, segons es mostra en la segona part del projecte, una de les crítiques
que realitzen els participants en els programes de formació analitzats és la manca de
coneixement d'aquests programes per part de l'empresariat. És a dir el programa no
estableix uns senyals d'informació útils sobre les aptituds dels participants de cara a
l'empresariat.

33 Per a Thurow, la competència per als llocs de treball té la seva base en el fet que les
qualificacions que s'apliquen a l'activitat laboral, s'obtenen de manera informal en el
propi lloc de treball, de manera que la productivitat individual no depèn tant de les
condicions inicials del treballador com de l'ocupació en concret, que és el que
possibilita l'obtenció de determinades qualificacions.
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Encara que el treballador no tingui qualificacions específiques per al
treball, si que té una varietat de característiques personals. Aquestes
característiques (nivell educatiu, aptituds innates, edat, sexe, hàbits
personals, puntuacions en tests psicològics, etc) tot i que no formen un
conjunt de qualificacions, que permeten a un individu entrar directament
en el procés de producció, afecten al cost de formació per tal d'ocupar
qualsevol lloc de treball.

Així, doncs, com a conseqüència de les diferències entre les
característiques personals, cada individu tindrà una estructura de cost de
formació diferent. La posició d'un individu en la llista de contractació esta
determinada per les característiques personals que té, i la seva elecció, per
accedir a un lloc de treball, depèn de la seva posició relativa en aquesta
llista. És evident, per tant, que el problema de l'empresariat és escollir i
formar treballadors de manera que puguin generar el producte marginal,
desitjat pel lloc de treball en qüestió, amb la mínima inversió en cost de
formació34. De manera que, en primer lloc, s'ofereix ocupació a aquells
treballadors que generen menys cost de formació35. En aquest cas, els
individus amb idèntiques característiques personals no obtenen,
necessàriament, les mateixes rendes.

A més a més, l'autor fa una distinció entre formació general i formació
específica. Segons aquesta classificació, per que un treballador arribi a ser
efectivament productiu cal que s'adapti tant a l'empresa en què treballa, a
la seva organització i al seu esperit, com al lloc de treball específic que
ocupa. És a dir, els treballadors no accedeixen al mercat de treball amb
qualificacions per a la feina totalment desenvolupades. La major part de les
facultats cognoscitives dels diferents llocs de treball, generals o
específiques, s'adquireixen formal o informalment mitjançant la formació
directa en el lloc de treball, després d'accedir a l'ocupació36. D'aquesta

34 El cost de formació, en el sentit que aquí s'utilitza aquesta expressió, inclou el cost
d'inculcar normes de disciplina industrial, bons hàbits de treball, així com el cost derivat
de la incertesa de contractar el treballador.

35 Pel que fa als treballadors amb experiència laboral, les qualificacions existents
(incloses les característiques com la fiabilitat i la puntualitat), en la mesura que generen
menys costos de formació, són elements rellevants en el procés de selecció.

36 L'autor evidencia aquest fet amb l'estudi de diferents casos corresponents a
l'economia americana. El primer estudi correspon als anys 60 i fou realitzat per la
Comissió del President per a l'Automatització amb la finalitat de conèixer la manera en
què els treballadors obtenien les facultats cognoscitives que utilitzaven en els respectius
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manera, els treballadors de l'empresa sempre tenen certa avantatge sobre
els que procedeixen de l'exterior.

Amb relació a la formació especifica, que assegura l'adaptació al lloc de
treball, aquesta és més fàcil d'adquirir per aquells treballadors que ocupen
un lloc de treball inferior en la jerarquia de l'empresa, que no aquells
procedents de l'exterior. Així doncs, la formació juga un paper en l'elecció
entre aquests dos (el treballador procedent de l'empresa i el de l'exterior)
donat que, tot i ser massa general per preparar veritablement per a un lloc
de treball concret, segons Thurow fa a la persona més oberta i més
fàcilment adaptable. Només en aquesta mesura, la formació és apreciada i
permet augmentar la probabilitat de ser ocupat i millorar el salari potencial.

En aquest context, més que els salaris, són les característiques de
contractació les que equilibren o buiden els mercats de treball. Quan es
necessita menys treballadors, es redueix l'oferta mitjançant l'augment de
les qualificacions exigides als candidats. En conseqüència, la formació pot
esdevenir una necessitat defensiva. Però a mesura que augmenta l'oferta de
treballadors amb un major nivell de formació, els individus són conscients
de que, per a defensar el seu actual nivell de renda, han de millorar les
seves pròpies qualificacions.

Des d'aquesta perspectiva, per a qualsevol individu la formació esdevé una
bona inversió, a nivell global aquesta no influeix, però a nivell individual
si, mitjançant els desplaçaments i pressions que els individus més formats i
qualificats exerceixen sobre els que estan en una situació inferior, de
manera que els desplacen cap a posicions més baixes fins que els últims
desplaçats no tenen lloc i surten fora del mercat (Carabana, 1987). És a dir,
la formació es converteix en una despesa defensiva, necessària per a
protegir la pròpia quota de mercat.

Al mateix temps, un augment del nivell de formació exigit en el moment de
la contractació, no significa, necessàriament, una modificació en el
contingut dels llocs de treball, sinó que pot ser conseqüència d'un augment
general del nivell de formació de la societat (Doeringer i Piore, 1983).

llocs de treball. Els resultats indiquen que la major part (60%) dels treballadors
aconsegueixen la totalitat de les seves qualificacions mitjançant la formació informal i
en el lloc de treball.
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e) Consideracions finals

En primer lloc, cal indicar que el sistema formatiu és massa complex per a
ser englobat en una única teoria. No obstant això, pel que fa al tema de la
relació entre formació i creixement econòmic, s'ha comprovat que diverses
són les teories que analitzen aquest aspecte i diferent és el tractament que li
donen.

En aquest sentit, s'ha assenyalat que els economistes clàssics, i en concret
Adam Smith, ressalten la influència que pot tenir la formació del
treballador en la seva productivitat i en el creixement econòmic del país.
Així, segons aquest corrent les qualificacions o aptituds adquirides per
l'individu mitjançant l'educació familiar, la formació o aprenentatge, són
un element determinant del progrés econòmic.

En termes semblants s'expressa la teoria del Capital Humà, quan indica
que la formació augmenta la productivitat de l'individu que la rep. En
conseqüència, el treballador amb major nivell de formació obté ingressos
més elevats perquè la seva productivitat marginal és superior.

Tanmateix, els supòsits argumentats pels economistes clàssics, per la teoria
del Capital Humà i, actualment subscrit per diferents organismes d'àmbit
nacional i internacional (segons s'ha vist en l'apartat 1.2) han estat refusats
per diversos autors i teories.

En aquest context, la teoria del Filtre considera que la formació no afegeix
res a les característiques productives de l'individu, sinó que posa de
manifest trets valorats pel sistema productiu com la intel·ligència,
perseverança La capacitat és innata i la formació actua com a un
indicador d'aquesta capacitat, que no és fàcilment observables. És a dir,
posa l'èmfasi en l'aspecte informatiu de la formació, ressaltant la seva
funció com a mecanisme de selecció.

Les empreses, donat que no poden observar la productivitat real dels
candidats, basen les seves decisions de contractació en funció del nivell de
formació dels individus, que forma així, un indicador de productivitat. En
la teoria del Capital Humà, la formació té la funció d'augmentar la
productivitat, mentre que en la teoria del Filtre el seu objectiu és posar-la
de manifest. D'aquesta manera, l'esforç de cada individu per formar-se
redueix les possibilitats d'èxit de la resta, generant així una externalitat
negativa que es tradueix en una tendència cap a la sobreinversió en
formació.
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Des d'una altra òptica, el model de Competència pels Llocs de Treball
considera que la majoria de les facultats cognoscitives necessàries per dur
a terme una ocupació, no s'adquireixen abans de l'entrada en el mercat
laboral, sinó mitjançant programes de formació en el mateix lloc de treball.

Des del punt de vista de la productivitat marginal, el producte marginal es
refereix al lloc de treball i no al treballador. Els ingressos d'un individu
depenen del lloc de treball al que accedeix i no de les seves
característiques personals. En aquest model, s'atorga un paper defensiu a
la formació, perquè els individus són conscients de que per a defensar el
seu nivell de renda han de millorar les seves pròpies qualificacions.

En definitiva, hi ha certa evidència de que, individualment, uns majors
nivells de formació i qualificació poden no tenir cap efecte sobre la
productivitat i generen un rendiment social brut nul, ja que no incrementa
el producte total. En conseqüència, s'observa un cert desengany, respecte a
la capacitat de la formació, per induir, per ella mateixa, un fort creixement
econòmic, de manera que cal una reorientado o reflexió entorn al paper de
la formació cap a noves direccions.
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I.4.- APORTACIONS TEÒRIQUES SOBRE LA RELACIÓ
FORMACIÓ-CANVI TECNOLÒGIC

a) Introducció

Els canvis tecnològics i organitzatius en les empreses sembla que estan
obrint un procés de requalificació i redefinició de les categories laborals.
Reflex d'això és la creixent importància que s'atorga a la formació per part
de les Institucions públiques. De fet, un dels arguments que justifica
l'existència i continuïtat de les polítiques públiques de formació és la
necessitat d'adaptació, per part dels treballadors, a les noves exigències
dels llocs de treball provocades pels canvis tecnològics i els seus efectes

7*7
sobre les qualificacions laborals .

Aquest és un dels tòpics, molt difós durant els últims anys, amb relació a la
formació i la inexistència d'un nombre suficientment ampli de treballadors

1ft __

qualificats . En aquest apartat, però, s'analitza l'estat de la qüestió i es
contrasta aquest argument que fa referència a la tendència actual a la
requalificació professional.

Bàsicament, es pot identificar tres postures amb relació al lligam existent
entre la formació o requalificació i el canvi tecnològic (Finkel, 1994):
d'una banda, hi ha un corrent d'autors que afirmen que l'ús de les noves
tecnologies, en la societat moderna, incrementa el nivell de les
qualificacions. En conseqüència, per fer front a les demandes creixents de
coneixements de la societat posindustrial, és necessari invertir en la
formació dels treballadors. Aquest enfocament és el que dóna suport a les
actuals polítiques de formació.

D'una altra, hi ha l'escola de pensament que considera que la implantació
de la innovació tecnològica i l'automatització dels processos de treball

37 Vegeu apartat 1.2

38 Una enquesta sobre necessitats'formatives en les empreses, realitzada pel Fomento del
Trabajo Nacional (1992) assenyala que una majoria de l'empresarial, exactament el
63,4%, considera que la dificultat per a cobrir els llocs de treball, en les seves empreses,
es déu a la manca de qualificacions dels oferents. Al mateix temps, la gran majoria de
l'empresarial considera indispensable la formació en la seva empresa i creu que entre el
25% i el 100% de la plantilla necessita formació. Malgrat això, més de la meitat de les
empreses enquestades (58%) no tenen un pressupost específic destinat a la formació, és
a dir confien en les iniciatives públiques.
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comporten una disminució i pèrdua dels coneixements tradicionals dels
treballadors, és a dir es produeix una desqualificació39.

El tercer corrent de pensament pren elements de les dos teories
esmentades: la tesi d'elevació de les qualificacions i la de la
desqualificació, i manté una postura contingent, afirmant que és possible
trobar simultàniament ambdues tendències. Aquesta posició mixta ha
derivat, en gran part, de les crítiques plantejades a les dues teories
anteriors.

b) L'enfocament de l'elevació de les qualificacions

El primer enfocament, de caire optimista, afirma que de la complexitat
creixent de la tecnologia se'n deriva una complexitat, també creixent, en
les tasques que comprenen els llocs de treball, i per tant, unes necessitats
de formació en augment, perquè es creen llocs de treball altament
qualificats, i es destrueixen ocupacions escassament qualificades40

(Sanchis, 1989).

Segons Sánchez (1997), en la majoria de països s'està observant una
disminució de la demanda de treballadors poc qualificats i un increment de
la demanda de treballadors amb qualificacions concretes. Des d'aquest
punt de vista, l'automatització industrial comporta un desplaçament
progressiu de les ocupacions vinculades a tasques rutinàries, subjectes a
procediments rígids i més desproveïdes de contingut professional.
L'automatització dels processos industrials, que tradicionalment es
realitzaven de manera manual i discontinua provoca canvis en els perfils de
la mà d'obra.

39 Aquest enfocament s'ignora per part de les institucions públiques que justifiquen la
importància de la formació en base a la primera de les tres postures que s'exposen.

40 En termes semblants s'expressa el Real Decret 1618/1990 de 14 de desembre del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: "es pretén vincular estretament les accions de
formació amb les mesures de foment de l'ocupació, ampliar i modernitzar les
qualificacions i reciclatge professional, en especial d'aquells col·lectius que presenten
majors dificultats en el moment de buscar ocupació, reciclar professionalment els
treballadors que tenen coneixements obsolets, com a conseqüència dels canvis
productius i tecnològics"

I la Resolució de 25 de febrer de 1993 de la Direcció General de Treball: "una funció
d'adaptació permanent a l'evolució de les professions i del contingut dels llocs de
treball i per tant, de millorar les competències i qualificacions indispensables per a
enfortir la situació competitiva de les empreses i del seu personal"
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Aquest enfocament es basa en la teoria del Capital Humà, i els seus
defensors recolzen la tesi que l'elevació de les qualificacions és possible
gràcies a la flexibilitat que permeten les noves tecnologies i en les
possibilitats que obren, en el sentit d'augmentar la participació dels
treballadors en els processos de decisió, com a resultat d'una major
formació i responsabilitat.

En conseqüència, aquesta hipòtesi es vincula a la idea de superació de les
bases del sistema taylorià-fordista. La reorganització del sistema productiu
en base als nous criteris de flexibilitat, variabilitat i versatilitat en la
producció estan propiciant la transformació tecnològica i organitzativa de
les empreses, fet que, juntament amb els nous criteris de gestió,
afavoreixen l'emergència de noves qualificacions, la requalificació
d'algunes tasques o bé el reciclatge de la mà d'obra (Kern i Schumann,
1989).

En concret, els factors que originen el procés de requalificació en
l'empresa estan relacionats amb la tecnologia, l'organització del treball, els
nous conceptes de producció i els nous productes. La qualificació que
originen aquests factors no s'ha d'entendre com la recuperació d'un ofici,
sinó com l'adaptació de capacitats globals pel desenvolupament de tasques
que permeten una progressió professional, major autonomia, iniciatives,
responsabilitat, l'ús de criteris propis, discrecionalitat en el lloc de treball,
l'abstracció i la intel·ligència. En conseqüència, aquests fets reclamen
canvis importants per part de l'Administració Pública en el
desenvolupament del Capital Humà. D'una banda, els sistemes d'educació
i formació han de proporcionar els coneixements i aptituds que són més
demandats en la força de treball, i d'una altra, es necessària una política a
favor de la formació permanent i el reciclatge de coneixements, per tal
d'afavorir un millor equilibri entre oferta i demanda.

No obstant això, certs estudis evidencien que la requalificació i la formació
tenen una funció important en les estratègies empresarials, però són
estratègies selectives, destinades a promocionar determinades
qualificacions que faciliten el control neuràlgic del procés de producció
(Lope i Martín, 1993). És a dir, els canvis no afecten de la mateixa manera
a tots els grups professionals \

41 Quan s'analitza la relació existent entre la creació d'ocupació i el nivell de
qualificació necessari exigit als treballadors que ocupen els nous llocs de treball,
s'observa que, a l'Estat espanyol, des que a mitjans dels anys 80 s'inicia un període de
recuperació, la major part d'aquests llocs han estat coberts per persones de baix nivell
de qualificació (Molero et al., 1990). D'altra banda, en els últims anys s'han realitzat
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Quan s'indica que la major utilització de les computadores i altres noves
tecnologies augmenta el nivell de capacitat necessari per realitzar moltes
ocupacions, no es té en compte que la majoria de les persones que les
utilitzen no tenen coneixements específics sobre les mateixes. Per exemple,
el caixer d'uns magatzems i els empleats dels supermercats utilitzen
dispositius de computadora per a llegir els codis de barra dels productes.
Però, no necessiten cap coneixement d'informàtica. Els treballadors que
utilitzen un tractament de text només necessiten aprendre el seu ús, però no
cal que sàpiguen a programar. En general, molts treballadors que utilitzen
les noves tecnologies fan ús de programes normalitzats que requereixen
poca formació (Levin i Rumberger, 1991-b).

Des d'una altra òptica, el sector que actualment genera més ocupació és el
de serveis42, que representa ja més de la meitat de l'ocupació total a la

diferents estudis que pretenen mesurar l'impacte dels canvis sobre l'ocupació. Els
resultats, però, no són concloents. Les anàlisis s'han realitzat a tots els nivells : a nivell
empresarial o microeconòmic, a nivell de sector o àrea d'activitat i a nivell
macroeconòmic o agregat.

No obstant això, els primers no són generalitzables, perquè normalment no inclouen el
nombre d'empreses suficient per extrapolar els resultats, les diferències entre uns estudis
i altres són molt importants. Els estudis sectorials, a vegades són estudis de casos, o bé
la metodologia és tant diferent que les comparacions intersectorials són difícils. De
manera que ni els primers ni els segons copsen adequadament els efectes dinàmics del
canvi tecnològic, ja que l'ocupació que es perd en unes empreses o sectors es pot crear
en altres. A nivell agregat, aquest handicap no es produeix, però els efectes positius es
compensen amb els negatius i el resultat final no es pot considerar definitiu (Sánchez,
1997).

42 Durant la dècada dels anys 70 a l'Estat espanyol, l'agricultura i la indústria van perdre
respectivament un milió d'ocupats, mentre que el sector de serveis guanyava mig milió i
es col·locava per sobre dels altres dos, segons s'observa en el quadre 1.3

Taula 1.3 .- Distribució de l'ocupació per sectors
(%)

Any
1960
1970
1980
1990
1994
1995
1996
1997

Agricultura
40,8
23,9
16,0
12,3
9,4
8,8
8,4
8,9

Indústria
30,9
38,3
37,0
33,8
30,4
29,9
30

29,6

Serveis
28,3
37,8
47,0
54,0
60,2
61,3
61,6
61,5

Font: EPA, quarts trimestres
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majoria de països de l'OCDE. Dins d'aquest, el subsector de serveis
personals és un dels que es preveu sigui generador de més ocupació
(Comisión Europea, 1995), però els llocs de treball creats es basen molt
més en les tasques que impliquen tracte amb persones, indelegable a les
noves tecnologies43.

Per últim, les investigacions entorn a la previsió de la força de treball
assumeixen l'existència d'una elevada correlació entre els llocs de treball,
determinats a partir d'una tecnologia concreta, i les qualificacions dels
treballadors que ocupen aquest llocs. Des d'aquest punt de vista, es
produeix una "determinació tecnològica" en la relació ocupació-formació,
a partir de la que es generen unes necessitats de qualificació que es
pretenen cobrir mitjançant les polítiques públiques de formació. Segons
Calero (1993) aquesta és una visió ingènua, ja que hi ha una elevada
flexibilitat en les qualificacions necessàries per als llocs de treball i al
mateix temps els diferents tipus de qualificacions presenten un elevat
nivell de substituibilitat.

En conseqüència, doncs, aquest procés de requalificació no afecta tots els
grups professionals, ni tots els sectors econòmics amb la mateixa intensitat.
En molts casos, cal tenir en compte, que l'ús de noves tecnologies
requereix poca formació i que la flexibilitat en les qualificacions
necessàries per a cobrir els llocs de treball és elevada.

c) L'enfocament de la desqualificació

Tot i que hi ha una certa propensió a identificar aquest enfocament amb la
Sociologia Marxista i l'anterior amb la Sociologia Funcionalista o la teoria
del Capital Humà, aquesta dicotomia no és exacta (Enguita, 1990).

Des de la perspectiva marxista, la història del progrés tècnic, sota el
capitalisme, és la història d'una determinada profundització en la divisió
del treball que comporta una desqualificació, cada vegada major, d'una
elevada proporció de treballadors (Sanchis, 1989).

La recuperació a partir de l'any 1985 impulsa l'ocupació en el sector de serveis, que és
el que més creix. Es combinen per això la tendència a la terciarització i el creixement
del sector públic (Blanes et al., 1996).

43 L'ocupació en el sector de serveis personals moltes vegades és desigual, desqualificat,
de temporada, insegur i mancat de protecció dels convenis formals.
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Autors, d'orientació marxista com Braverman (Finkel, 1994) consideren
que hi ha una tendència a la desqualificació del treball, perquè les
innovacions tecnològiques estan abaratint la mà d'obra i permeten
augmentar el control de la direcció sobre la força de treball, aquesta
política de desqualificació es beneficia de la innovació tecnològica i dels
canvis en l'organització del treball. Per a Braveman, el treball qualificat es
concentra en determinades ocupacions, de manera que la immensa majoria
queda relegada a les tasques no qualificades, reduint aixi el cost global de
la força de treball. La seva conclusió és que la qualificació de la ma d'obra
disminueix a mesura que avança la mecanització.

En concret, el discurs marxista se centra en tres aspectes. En primer lloc,
que el procés de desqualificació accentua i cristal·litza, en la societat
capitalista, en una estructura ocupacional bipolar. En segon lloc, la
tecnologia ni qualifica ni desqualifica. La confrontació no es planteja entre
home i maquina, sinó entre grups socials. No és la tecnologia, sinó l'ús que
s'en fa, el que determina l'evolució de les qualificacions en un determinat
sentit. Per últim, ja que no existeix determinisme tecnològic simple, és
possible una altra evolució.

Des d'aquest punt de vista, de caire pessimista, no es justifica l'existència
de les polítiques públiques de formació, ja que aquestes comporten una
sobreformació44. Si hi ha una tendència a la desqualificació del treball, la
política de formació no té raó de ser ja que un nombre, cada vegada major,
de treballadors formats es veuran obligats a acceptar un lloc de treball en el

44 La sobreformació es basa en el fet de que l'oferta d'individus formats augmenta a un
ritme més ràpid que la demanda de llocs de treball que requereix aquest nivell de
formació. Aquest fenomen també es coneix com a subocupació (Levin i Rumberger,
1991-b). De fet, fa temps que es reconeix la importància del concepte de subocupació. A
nivell internacional, aquest concepte fou acceptat en la Sexta Conferència Internacional
d'Estadígrafs del Treball (CIET) de l'any 1948, i es va debatre posteriorment en la
octava i la novena CIET dels anys 1984 i 1957 respectivament, fins que en la CIET de
l'any 1966 es va adoptar una resolució sòlida, revisada posteriorment en la CIET de
l'any 1982.

Segons la CIET de l'any 1966, es produeix subocupació quan l'ocupació que realitza
una persona es inadequada respecte a determinades normes o a una altra ocupació
possible, tenint en compte la qualificació professional (formació i experiència
professional). Es pot diferenciar dues formes de subocupació: subocupació visible, que
reflexa un insuficient volum d'ocupació, i subocupació invisible, caracteritzada pels
reduïts ingressos, subutilització de les qualificacions, baixa productivitat i altres factors
(Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1993).
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que no es requereix aquest nivell de formació. En conseqüència,
l'empresarial contracta treballadors formats per ocupar llocs de treball
susceptibles de ser coberts amb personal de preparació inferior45. Es tracta,
per tant, d'una subocupació invisible46

En aquest cas, si els individus no ocupen un lloc de treball adequat al seu
nivell de formació, es produeix un malversament de fons, és a dir, hi ha
una incorrecta assignació social dels recursos ja que la major part de les
inversions en formació es porten a terme amb càrrec al pressupost de
l'Estat.

Amb relació al mercat laboral de l'Estat espanyol, diversos estudis han
detectat un desajust entre la formació del treballador i la formació que
requereix el lloc de treball. En l'estudi realitzat per Alba (García i Malo,
1996) s'analitza l'ajust dels treballadors amb sobreformació i subformació
amb el lloc de treball que ocupen47.

La conclusió que s'obté d'aquest treball és que en el període temporal que
va des de l'any 1985 fins l'any 1991 la proporció del col·lectiu de
treballadors sobreformats havia augmentat en quatre-cinc punts i s'havia
situat en prop del 30% de la població activa. Per tant, la comparació de la
informació aportada per ambdues fonts estadístiques indica que, en el
mercat de treball espanyol, existeix una població activa cada vegada més
formada, amb un nivell de formació superior al que requereix l'estructura
productiva.

45 Un estudi, del mercat de treball americà, indica que gairebé el 40% dels treballadors
masculins es consideren excessivament preparats per al lloc de treball que ocupen
(Sicherman, 1991).

46 En la CIET de 1982 es diferencien dos aspectes de la subocupació invisible: la
subocupació encoberta ( és el cas que s'analitza en aquest estudi) i la subocupació
potencial. La subocupació encoberta, esta relacionada amb els ingressos reduïts i la
subutilització de les qualificacions, és a dir amb situacions en les que els ingressos
procedents del treball són inferiors als que corresponen, o bé se subutilitzen les
qualificaicons professionals de l'individu (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
1993).

47 Aquesta investigació basa la seva anàlisi empírica en la Encuesta de Condiciones de
Vida y Trabajo en España, realitzada l'any 1985 pel Ministeri d'Economia, i la Encuesta
de Estructura, Conciencia y Biografía de Clase, realitzada a l'Estat espanyol l'any 1991
a 6.632 persones i finançada per l'INE, la Comunidad de Madrid i el Instituto de la
Mujer.
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Els fets que expliquen aquesta tendència són, d'una banda, l'expansió del
sistema educatiu i de les polítiques publiques de formació, especialment
durant la dècada dels anys 80, i d'una altra, el propi desenvolupament de
l'estructura productiva, ja que durant el període de fort creixement de
l'ocupació, a la segona meitat dels anys 80, una elevada proporció de
treballs creats exigien poca qualificació (García i Malo, 1996).

Segons la teoria Neoclàssica, el mecanisme utilitzat pels treballadors
sobreformats, és l'abandonament de l'ocupació per tal de buscar un lloc de
treball més ajustat al seu nivell de formació, i en conseqüència amb un
major nivell d'ingressos. No obstant això, els autors García i Malo (1996)
no han detectat una evidència que permeti afirmar que la sobreformació
augmenta la mobilitat externa, tal com assenyala la teoria Neoclàssica.

A més a més, en el mateix estudi s'analitza, per a cada nivell de formació,
el temps necessari per executar correctament un treball. Els resultats
mostren que més de la meitat de les ocupacions, amb nivells de formació
elevada, requereixen un període d'aprenentatge perllongat (superior a 1
any). De manera que, si la majoria dels contractes que actualment se signen
són de curta durada, aquest tipus de contractació està perjudicant, d'una
banda l'adequada avaluació, per part de P empresarial, amb relació al
rendiment del treballador contractat, i de l'altra, l'obtenció d'una
preparació específica amb l'objectiu d'aconseguir un acoblament de les
qualificacions personals amb el requeriment del lloc de treball.

Des d'aquest punt de vista, si el període d'adquisició de formació
específica en el lloc de treball és insuficient, degut a la curta durada dels
contractes, això explicaria, en part, l'opinió de l'empresariat amb relació a
la necessitat d'adaptació dels treballadors a les noves exigències dels llocs
de treball provocades pels canvis tecnològics. Cal fomentar, doncs, a
banda de les polítiques públiques de formació, altres modalitats de
contractació que permetin aconseguir aquesta adequació.

d) L'enfocament contingent

El debat sobre els efectes de les noves tecnologies en la qualificació
ofereix una tercera posició, diferent a les dos anteriors. Aquest enfocament
considera que la tecnologia té un efecte mixt sobre les qualificacions. En
alguns casos els estudis empírics demostren l'existència de tendències
desqualificadores, al mateix temps que altres ocupacions es requalifiquen
(Sanchís, 1989).
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Spenner (Finkel, 1994) assenyala que els impactes de la tecnologia en el
nivell de qualificació no són simples, directes ni constants, la mateixa
innovació en dos empreses diferents pot modificar les qualificacions de
manera totalment divergent.

Altres autors com Penn i Scottergod (Finkel, 1994) parlen de la teoria
Compensatòria de les Qualificacions. Aquesta es basa en cinc propostes.
En primer lloc, es considera que el canvi tecnològic genera al mateix temps
qualificació i desqualificació. En segon lloc, en les societats capitalistes
avançades, aquests efectes s'observen a escala internacional. En tercer lloc,
els canvis tecnològics tendeixen d'una banda, a desqualificar les tasques
directes de producció, i d'altra, a incrementar les tasques auxiliars
associades amb la instal·lació, manteniment i programació de la
maquinària automatitzada. En quart lloc, aquesta teoria indica que el canvi
tecnològic té tendència a afavorir certs grups ocupacionals i a perjudicar-
ne altres. Per últim, indica que el canvi tècnic afecta a les formes
tradicionals de la divisió del treball.

En conseqüència, tant els optimistes com els pessimistes troben arguments
que justifiquen la seva tesi. Les transformacions tècniques i organitzatives,
així com les estratègies productives i de mercat, comporten canvis en el
perfil de les exigències de qualificació. Canvis que, en qualsevol cas, no
afecten de la mateixa manera a tots els grups professionals (Artiles i Lope,
1994).

Des d'aquest punt de vista, una revisió en (Levin i Rumberger, 1991-b)
dels estudis realitzats sobre la repercussió de les tecnologies en les
qualificacions, permet concloure que les tecnologies han augmentat el
nivell de les qualificacions exigides en algunes ocupacions, però l'han
disminuït per a altres, amb el resultat net de que el nivell global no ha
sofert grans modificacions. En aquest sentit, l'article indica que després
d'examinar la repercussió de la tecnologia en les qualificacions
professionals, l'Acadèmia Nacional de Ciències va assenyalar que les
qualificacions necessàries per accedir als llocs de treball futurs no seran
radicalment més elevats que les necessàries pels llocs de treball actuals. És
evident, doncs, a partir dels tres enfocaments exposats, la manca de certesa
entorn a un dels objectius que fonamenta l'aplicació i continuïtat de la
política de formació.
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I.5.-APORTACIONS TEÒRIQUES SOBRE LA RELACIÓ
FORMACIÓ-OCUPACIÒ.

a) Introducció

En aquest apartat s'analitza el tercer, i últim, objectiu que persegueix la
política pública de formació: facilitar la col·locació dels individus
formats48. Aquest és un aspecte àmpliament acceptat, que justifica
l'existència i continuïtat d'aquest tipus de polítiques49. De fet, els governs
inicien polítiques actives per promoure i facilitar Ja formació dels
treballadors, en la major part de països la formació esta adreçada als
treballadors desocupats i als col·lectius amb més risc de desocupació,
pensant que d'aquesta manera es pot combatre directament el problema de
l'atur.

Segons aquest raonament la intervenció estatal en matèria d'ocupació
s'interpreta com una manera de millorar la fluïdesa del mercat, de
compensar els costos de la mobilitat i d'eliminar els estrangulaments
mitjançant una adequada política de formació (Rose, 1987). En aquest
sentit, l'OCDE (1982) assenyala que, en general, les mesures relatives a la
formació no tenen la funció de crear ocupació, sinó que les persones
formades poden encarar millor els problemes de l'atur que les que no ho
estan. Cal però, observar si les dades procedents de diferents estudis
evidencien empíricament aquesta afirmació, o bé si per contra neguen
l'argument anterior.

Aquest raonament, d'actuar amb polítiques de formació per combatre
l'atur, esta molt relacionat amb la teoria del Capital Humà. Segons aquesta
teoria, els aturats estan en aquesta situació com a conseqüència del seu
inadequat nivell de Capital Humà. Així, doncs, l'atur reflexa les
diferències entre els treballadors pel que fa a capacitat, nivell de formació,
educació i tipus d'experiència en el treball. I els aturats són els individus
amb qualificacions i capacitats productives insuficients per fer que
compensi la seva contractació, a partir dels salaris de mercat vigents. Per
això, les solucions de política econòmica que proposa sempre estan
relacionades amb la millora dels nivells de formació (Becker, 1983).

48 Vegeu apartat 1.2.

49 Aquest raonament és un dels pocs que no crea discussió en el camp de l'economia
política segons The Economist (1996, n° 7960).
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A banda de la teoria del Capital Humà, Doeringer i Piore (1983) afegeixen
dues teories més per tal de justificar l'existència de l'atur: les teories de
búsqueda de treball i les teories del mercat dual del treball. Els primers,
assenyalen que l'atur és el resultat d'un procés de recerca de treball en el
que els treballadors tenen una informació limitada, una incertesa o
expectatives falses sobre el mercat de treball. Suposen que els individus
que busquen una ocupació no tenen informació bàsica sobre el mercat de
treball i les seves expectatives sobre els salaris són majors del que poden
aconseguir, de manera que allarguen el procés de recerca fins que en un
determinat moment decideixen entrar en el mercat de treball acceptant una
determinada oferta d'ocupació.

Per contra, les teories del mercat de treball dual, assenyalen l'existència
d'un mercat de treball dividit en dos sectors: el sector primari i el sector
secundari. El primer engloba els llocs de treball més ben pagats, estables i
més destacats de la societat50, mentre que el segon sector avarca els llocs
de treball mal pagats, inestables i sense sortida, amb suspensions i
acomiadaments freqüents.

Així, segons Doeringer i Piore, la teoria del Capital Humà i la teoria de la
búsqueda de treball consideren que l'atur és el resultat de barreres
personals que impedeixen l'accés a un lloc de treball dins del mercat
competitiu. Però mentre que en la teoria del Capital Humà es considera que
la principal barrera és la formació, en la segona teoria es considera que és
la manca d'informació. Ambdues teories, però comporten l'adaptació de
polítiques econòmiques adreçades al cantó de l'oferta del mercat de treball
i cap a les decisions individuals dels treballadors. En ambdós casos, també,
es proposen solucions que financen la inversió del treballador en formació
i que faciliten la visió realista de les perspectives d'ocupació51. Cap
d'aquestes teories es preocupa pels factors socials (raça, sexe, origen
social, ...) que afecten i condicionen l'elecció del treballador i la seva

50 En aquest sector, una part important de la formació necessària per als llocs de treball
no es realitza ni en les escoles ni en les aules, sinó en el mateix lloc de treball i és
essencialment un procés de socialització. En conseqüència, un element clau en
l'obtenció de les qualificacions del sector primari i de l'accés a un lloc de treball
d'aquest sector és l'acceptabilitat social (sexe, raça, creences socials ).

51 En aquest sentit, molts programes públics de formació, inclouen un mòdul de recerca
de feina, que té per finalitat oferir orientació i informació professional, per tal de
facilitar la integració laboral dels seus participants.
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participació en el sector primari o secundari (segons s'assenyala en la
teoria del mercat de treball dual) ni per entendre els determinants de les
diferents oportunitats de formació dels diversos col·lectius socials.

b) ¿Formació-ocupació ?

Com s'ha vist en l'apartat I.2.c, dins l'àmbit de la UE s'insisteix en la
necessitat de promoure polítiques de formació per combatre l'atur52, en
base a diferents estudis realitzats en els que es detecta una manca o
inadequació de capital humà disponible (mis-match). A la cimera d'Essen,
el Consell Europeu va posar de relleu el paper clau de l'adquisició de
qualificacions professionals per a millorar les oportunitats d'ocupació53.
Malgrat tot, l'evidència empírica suggereix que aquesta relació no és tan
simple.

En aquest sentit, diversos són els estudis que analitzen aquest aspecte. A
Irlanda, l'any 1988 es va dur a terme una avaluació del Programa Empresa,
mitjançant una enquesta per mostreig realitzada per l'Institut
d'Investigació Econòmic i Social. Els resultats van mostrar que el
programa aportava una modesta contribució per a crear llocs de treball
addicionals i reduir l'atur (OCDE, 1991).

Al Canadà es va avaluar el Programa del Servei Nacional d'Ocupació per
establir fins a quin punt aquest organisme contribueix a un eficaç i
equitatiu ajust del mercat de treball54. Els resultats van mostrar un alt grau
de satisfacció per part dels treballadors i de l'empresariat en utilitzar els

52 En un informe de la Comisión Europea (1995) sobre l'ocupació a Europa s'indica que
tots els Estats membres han realitzat un esforç per ampliar la formació dels joves i
d'aquesta manera millorar les seves oportunitats per accedir a una ocupació.

53 Als EEUU, on predomina la mentalitat del lliberalisme econòmic, el problema de
l'atur té una solució clara. Si existeixen aturats és perquè els subsidis i els ajuts als
aturats són excessivament generosos i tenen una elevada durada. En conseqüència, la
millor manera de resoldre el problema és escurçant la seva durada. Aquesta solució,
però no lliga amb els valors socials d'Europa. No obstant això, certs països europeus
estan plantejant la reconversió de les actuals prestacions i subsidis d'atur, de naturalesa
passiva, en ajuts i subvencions actives per a la formació o la recol.locació professional
(Escudero, El Pais, 5 de setembre de 1997).

54 L'avaluació va durar dos anys i va costar 1,5 milions de dòlars.
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I serveis d'aquest organisme, tot i que la majoria afirmaven que el programa
no els ajudava a trobar una ocupació més ràpidament (OCDE, 1991)55.
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En el treball de Gritz (1993) s'estudia les repercusions d'haver participat
en un programa de formació, diferenciant entre programes de finançament
públic o privat. L'objectiu és detectar si els joves (diferenciant per sexes),
que participen en aquests programes aconsegueixen un salari més elevat, o
bé accedeixen a una ocupació més ràpidament. Els resultats, indiquen que
la participació en un programa de formació públic no millora les
condicions de l'individu en el mercat de treball56.

Pel que fa a certs països membres de la UE, a Suècia diversos estudis sobre
els efectes de la formació en l'ocupació mostren resultats contradictoris.
D'una banda, s'arriba a la conclusió de que la formació només augmenta
prop d'un 5% la probabilitat d'ocupació dels participants. D'altra banda,
en un altre estudi, es detecta un efecte significatiu tant en el salari com en
la probabilitat de trobar una nova ocupació. Al Regne Unit, les enquestes
de seguiment de la Formació per al Treball i la Formació de la Joventut
indiquen que en ambdós casos milloren les perspectives d'ocupació del
treballador57 (Comisión Europea, 1995-b).

Als EEUU, el CETA (Comprehensive Employment and Training Act) era
el principal programa de formació aplicat pel Govern Federal durant els
anys 7058. Mentre que els programes que s'ofereixen actualment són : el

55 En el capítol 7: El papel de la evaluación, d'aquesta publicació s'inclou aquests i altres
estudis, realitzats en diferents països, per avaluar els programes de formació amb relació
a l'ocupació.

56 Cal assenyalar, però, que segons l'autor aquests resultat pot ser conseqüència del
reduït nombre de programes utilitzat en l'estudi.

57 Aquests resultats són contradictoris amb els obtinguts per Peter Robinson, de la
London School of Economies (The Economist, 1996, n° 7960). Aquest autor indica que
els beneficis reals d'aquests programes de formació gairebé no es poden apreciar. Cal
assenyalar doncs, que els resultats varien en funció de la implicació de l'organisme
avaluador en el programa de formació avaluat.

58 Pel que fa a la política de formació dels EEUU, durant la dècada dels anys 60, aquesta
ofereix uns resultats decepcionants amb relació a l'acompliment de l'objectiu de la
teoria del Capital Humà: la maximització de la utilitat, dels beneficis i els mecanismes
equilibradors del mercat (Piore, 1983). Segons aquest autor, si l'eficàcia dels programes
de formació ha augmentat, ha estat gràcies a programes que feien front a la
discriminació individual i organitzativa, basats en les teories de la ciència política,
sociologia i psicologia social i no en la maximització de la utilitzat i el benefici.
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Job Training Partnership Act (JTPA), gestionat pel Department of Labor i
destinat a persones de renda baixa i a treballadors afectats per la
reestructuració; i els programes del Department of Health and Human
Services (HHS).

Amb relació al primer programa, el Department of Labor va finançar a
diferents grups d'investigadors per tal d'analitzar el CETA. Els resultats
van ser bastants desconcertants, ja que els investigadors van treure
conclusions a vegades contradictòries, ja que segons alguns el programa
havia estat satisfactori59, mentre que altres afirmaven que no havia produït
cap efecte (Manski i Garfinkel, 1992).

Amb relació al JTPA una avaluació realitzada per James Heckman de la
Universitat de Xicago indica que el programa no té cap efecte pels joves
menors de 21 anys i que són els propietaris de les.institucions en què
s'imparteix la formació els que obtenen millors beneficis (The Economist,
1996, n° 7960)60.

A Espanya, les conclusions del treball realitzat per Jimeno i Tonaría (1992)
assenyalen que els programes de formació ocupacional no són molt
eficients (tant des del punt de vista del reciclatge i col·locació dels aturats,
com des del punt de vista dels costos) i es dissenyen sense tenir massa en
compte les situacions de desajust entre oferta i demanda de treball.

D'altra banda, el seguiment de la inserció professional dels individus que
van participar en un programa de formació ocupacional gestionat per
l'INEM durant l'any 1991, onze mesos després de finalitzar aquest, mostra
un 37,3% de treballadors col·locats, front un 48,8% d'aturats (INEM,
1993). Els resultats dels programes realitzats durant 1992 indiquen un
32,2% de participants col·locats i un 54,1% d'aturats (INEM, 1994). Pel
que fa a l'any 1993, les dades assenyalen que un 38,7% dels treballadors
formats han accedit a una ocupació, mentre que un 48,6% encara estan
aturats (INEM, 1995).

59 Els resultats de l'estudi de Card i Sullivan (1988) indiquen que la participació en el
programa CETA genera un efecte positiu (situat entre un 2% i un 5%) en la probabilitat
d'accedir a una ocupació posterior, per als participants masculins. No obstant això, els
autors assenyalen que el treball s'ha realitzat amb dades no experimentals i en
conseqüència cal ser prudent amb la interpretació dels resultats.

60 En aquest numero s'inclou altres casos d'avaluació de programes de formació
impartits en diferents països amb conclusions semblants.
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A més a més, si bé és veritat que els titulats universitaris tenen una taxa
menor d'atur, de manera que quan major és el nivell educatiu major és la
taxa d'activitat i menor la d'atur (Martínez et al, 1993), també és cert que
l'Estat espanyol ha millorat substancialment el nivell de formació de la
població, al mateix temps, que augmentava la desocupació. En
conseqüència, això genera dubtes sobre la possibilitat d'eliminar l'atur
mitjançant les polítiques de formació, perquè amb aquestes s'elimina l'atur
de certs col·lectius, alhora que augmenta la taxa d'altres.

Des d'aquest punt de vista, doncs, es posa de manifest la insuficiència de
les polítiques públiques formatives amb relació a la seva capacitat per a
reduir l'atur, i no perquè aquestes siguin indesitjables, sinó perquè l'atur
difícilment pot eliminar-se des d'aquesta perspectiva61. El problema real és
la manca de treball, és a dir, l'economia mostra una incapacitat per a crear
ocupació a un ritme suficient per cobrir la demanda de llocs de treball
(Toharia, 1983), en aquest sentit Calero (1993) assenyala que la causa
principal de l'elevada desocupació està més relacionada amb l'escassa
demanda de nous treballadors, conseqüència de la crisi econòmica dels

(\)
anys 70, que de les característiques dels individus que volen ocupar-se .

En conseqüència, la creació d'ocupació ha de venir de Papertura de nous
camps d'activitat, molts d'ells destinats a satisfer importants necessitats
socials (Sánchez, 1997). En aquesta línia s'inclou el Pla d'Ocupació
elaborat pel govern socialista francès, proposat per la Ministra d'Ocupació
Martine Aubry i aprovat el setembre de l'any 1997.

Aquest Pla d'Ocupació juvenil, adreçat a tots els joves entre 18 i 26 anys i
els menors de 30 anys que tinguin dret al subsidi d'atur, estableix la
creació durant els propers tres anys, d'un total de 350.000 llocs de treball

61 El nivell de formació mitjà de la població activa ha augmentat a tots els països de
l'OCDE, amb l'arribada al mercat de treball de successives promocions de nous
incorporats amb més qualificació i la jubilació o cessament de l'activitat de treballadors
d'edat avançada amb menor qualificació, però al mateix temps les taxes d'atur també
han crescut. Durant els anys 50 i 60, l'àrea de l'OCDE comptava en total menys de 10
milions d'aturats de mitjana. Però en el transcurs d'una sola dècada, entre 1972 i 1982,
el nombre es va triplicar (OCDE, 1994).

62 Una característica tradicional de l'economia estanyola és la dificultat per crear llocs de
treball, fins i tot en els moments d'expansió. Un exemple evident es va produir durant
els anys seixanta quan, malgrat el creixement industrial, va ser necessària la via de
l'emigració (Blanes et al. 1996).
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en sectors dependents de l'Administració pública63. A partir d'aquesta
filosofia, el govern francès ha proposat la creació de 22 noves professions
que s'han de convertir en contractes de 5 anys (termini en el que
l'Administració confia que es consolidin moltes d'aquestes ocupacions), a
iniciativa dels Ajuntaments, els hospitals, els col·legis o els jutjats de
família. Aquestes associacions sense ànim de lucre, paguen el 20% del
salari (que no pot ser inferior al salari mínim) i el 80% restant el paga
l'Estat. D'aquesta manera, el subsidi d'atur (mesura passiva) es converteix
en subvenció al treball (mesura activa) per aquells col·lectius amb
dificultats de contractació64.

Aquesta proposta del Govern francès s'inscriu en el context de buscar
solucions al problema de l'atur, a la vegada que s'atén les noves
necessitats col·lectives detectades. Però també forma part del corrent
iniciat a Suècia, i impulsat pel nou govern laborista, d'exigir als joves una
contraprestació en forma de treball, a la prestació d'atur que cobren, al

63 Aquest pla francès es basa en la proposta del Llibre Blanc de la Comissió Europea
sobre els Nous Jaciments d'Ocupació. Els diferents centres d'investigació europeus que,
juntament amb la comissió estan treballant amb això, han classificat 17 àmbits en els
que es detecten necessitats emergents capaces de crear nous llocs de treball. Es tracta de
noves necessitats socials detectades, que no estan suficientment cobertes i que sense
l'ajut del sector públic és difícil que puguin satisfer-se, al menys en un termini raonable
i útil de temps. A més a més, han avaluat l'impacte total de creació d'ocupació, que
podria generar el desenvolupament i l'impuls d'aquests nous jaciments, en més d'un
bilió en quatre anys per al conjunt de la UE, la majoria en el sector privat. Per a l'Estat
espanyol, les estimacions realitzades pel centre de Estudios Económicos de la
Fundación Tomillo se situen en 140.000 nous llocs de treball, per només quatre dels 17
àmbits detectats (Sevilla, El País, 24 de setembre de 1997).

En aquest sentit, cal assenyalar que mentre el nivell de riquesa de l'Estat espanyol
(mesurada pel PIB per habitant) és de gairebé el 74% del promig de la UE, la despesa
pública en protecció social per habitant és només el 62% de la despesa pública promig
en protecció social per habitant a la UE. Això comporta que l'Estat espanyol gasta en
protecció social un 12% (74-62) menys de recursos del que correspondria pel nivell de
desenvolupament econòmic. Aquest dèficit entre el que es gasta per habitant i el que
s'hauria de gastar tenint en compte el nivell de desenvolupament econòmic es repeteix
en molts camps socials de l'Estat del benestar, de manera que aquestes insuficiències
socials les cobreix la família, i en la majoria dels casos la dona (ja sigui esposa, mare o
filla). És a dir, la família és la que, moltes vegades, proporciona aquells serveis
d'atenció a les persones grans, joves i infants, proporcionats per l'Estat del benestar en
altres societats, i ho fan amb un gran cost personal, social i econòmic (Navarro, El Pais,
23 de setembre de 1997).

64 Inicialment aquesta proposta pot semblar cara, però, tenint en compte que es reduiran
les prestacions d'atur, a llarg termini el cost per l'Hisenda Pública serà reduït.

77



Les Polítiques Publiques de Formació i la seva relació amb el creixement econòmic, l'ocupació i el
canvi tecnològic.

valorar per damunt de tot la inserció professional del jove, no només com
un mecanisme d'aprenentatge sinó també de socialització positiva davant
altres actituds possibles com la marginació65 (Sevilla, El País, 24 de
setembre de 1997).

Retornant al tema inicial, perquè es produeixi l'ajust formació-ocupació
l'estructura de les qualificacions que s'ofereix a la mà d'obra s'hauria de
correspondre amb la de les ocupacions que poden sorgir en el futur
(OCDE, 1982). Aquesta és un afirmació que aflora contínuament en la
literatura que estudia la relació entre formació i accés al mercat laboral66.
Però malgrat la diversitat de mètodes utilitzats, és general l'opinió de que
aquests són insuficients per preveure eficaçment els canvis, de manera que
es mantenen les dificultats per detectar les necessitats de qualificació fins i
tot a curt termini (Rodríguez, 1993).

Molts responsables consideren que aquestes previsions són causa d'error i
que estan mancades de sentit. És impossible evitar que s'ofereixi formació
en un nombre superior al d'ocupacions disponibles, o bé que el nombre
dels que reben formació sigui inferior al de les necessitats del mercat de
treball (OCDE, 1982). És a dir, hi ha poques possibilitats de que les xifres
coincideixin a nivell nacional i encara menys en una rama d'activitat
concreta67. El que les decisions, públiques o privades, en matèria de

65 De fet, el govern suec compta amb una certa tradició pel que fa a les polítiques actives
d'ocupació des dels anys 70 i 80, molt criticades inicialment per la majoria
d'economistes i posteriorment lloades. El sistema suec garantia a tots els aturats una
ocupació temporal si desprès d'esgotar la prestació d'atur, de les més reduïdes en el
temps, encara no s'havia trobat un lloc de treball. Aquest model va tenir una doble
virtut, d'una banda desprès de les dos crisis del petroli, la taxa d'atur d'aquell país mai
fou superior al 3%. D'una altra, els suecs gastaven menys de l'l% de la seva renda en
aquest tipus de programes, ja que l'atur es mantenia reduït, i per tant el cost de les
prestacions d'atur també era relativament baix. Mentre que aquestes prestacions
costaven a la Comunitat Europea un 1,5% de renda, a Suècia només destinaven un 0,7%
(Saura, El Pais, 6 de setembre de 1997).

66 La majoria d'Estats membres intenten predir les qualificacions que es necessitaran
mitjançant l'ús de diferents mètodes (Comisión Europea, 1995-b): anàlisi de vacants
(utilitzat a Bèlgica), anàlisi de les tendències de les qualificacions (Dinamarca, Països
Baixos, Portugal i Finlàndia), enquestes del mercat de treball, sectorials i regionals
(Alemanya, Grècia, Espanya, Suècia, Regne Unit i Àustria) i models de predicció
(Irlanda i algunes regions d'Italià).

67 Donat que la situació econòmica i el mercat de treball actualment evolucionen amb
rapidesa, els responsables dels programes de formació han de decidir quin és el volum
d'activitats més idoni i la forma més convenient de realitzar-les. A la realitat, però, els
governs són lents en la seva adaptació a les noves circumstàncies i deixen que el sistema
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formació siguin correctes transcendirà en el futur de l'economia però, com
a conseqüència en la lentitud dels processos de formació, ho faran quan els
possibles errors que s'hagin dut a terme no tinguin una solució fàcil (Mora,
1997).

És per això que certs autors Rifkin (1996), Rodríguez (1993), Jover i
Márquez (1988) assenyalen que l'ajust entre formació i ocupació no s'ha
de buscar per la via de la formació especialitzada (excessivament
instrumental) sinó per la via de la formació polivalent. Aquesta inclou
valors perquè la persona sigui cada vegada més autònoma, més creativa,
amb més capacitat d'iniciativa i més capacitat de responsabilitat, és a dir
una formació de caràcter ampli que permeti adquirir una gran varietat de
competències específiques.

perdi, cada vegada més, la seva relació amb l'activitat econòmica, fins al punt que a
vegades es crea una desigualtat major que la que s'hagués produït sense la política de
formació (Carnoy, 1994).
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II.O.- INTRODUCCIÓ

En els capítols II i III s'aborda una assignatura pendent del sector públic
espanyol: l'avaluació de la política pública. En concret es vol posar de
manifest la minsa presència d'una acció pública avaluadora que permeti
racionalitzar i valorar la incidència del volum de despesa pública destinada
a la política de formació.

En aquest sentit, l'apartat II. 1 relaciona l'origen de l'avaluació d'aquest
tipus de polítiques amb el creixement, durant els anys 60, dels programes
socials als EEUU, Canadà i certs països d'Europa, juntament amb la
introducció de reformes racionalitzadores en el procés de decisió i
pressupostació públic. Mentre que, a l'Estat espanyol, la dècada dels anys
80 es pot considerar com el punt de partida en l'avaluació dels programes
de formació.

L'apartat següent, mostra un recull de les definicions del concepte
d'avaluació que es considera són més representatives i usuals. De fet,
aquest concepte s'ha modificat amb el pas del temps, adquirint
connotacions diferents, d'acord amb l'enfocament que es dóna a certs
aspectes.

Els objectius de l'avaluació, des del punt de vista de l'Administració
Pública, és un aspecte que s'estudia en l'apartat II.3. Aquests poden tenir
diferents vessants: el gerencial o tècnic, el polític i el jurídic legal. En cada
un d'ells l'avaluació posa l'èmfasi en un aspecte concret.

El capítol segueix amb un apartat sobre els models d'avaluació. Aquests
s'han sistematitzat en dos categories: els models clàssics i els models
alternatius. Els primers se centren en la recerca d'informació quantitativa,
fent ús de mitjans i instruments objectius, descartant tot el que sigui
subjectiu, per tal d'orientar la presa de decisions. Dins d'aquesta categoria
s'inclou:

• El model d'avaluació orientada als objectius
• Els models per a la presa de decisions:

• El model CIPP
• El model CSE
• El model de discrepància
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En canvi, els segons no tenen en compte els objectius previstos, aquests
impliquen a la comunitat en el procés d'avaluació. El tipus d'informació
que cerquen és de caire qualitativa. En aquest cas hi ha els tres models
següents:

• El model d'avaluació respondent
• El model d'avaluació il.luminativa
• El model d'avaluació democràtic

En qualsevol cas, cap de les dues categories és millor o pitjor per ella
mateixa, la selecció depèn de quin model és més apropiat pel programa
concret sotmès a avaluació.

En darrer lloc, el capítol inclou un apartat sobre els mètodes d'investigació
avaluativa: l'experimental, el quasi-experimental i el no experimental. En
el primer cas, s'utilitza un grup experimental, format per subjectes
beneficiaris del programa i un grup de control, en el que s'inclou les
persones amb les mateixes característiques que el primer, però que no
participen en el programa de formació. Es tracta de dos situacions
contrastants i controlades. El grau d'èxit o fracàs es mesura calculant les
diferències, entre el grup experimental i el de control, abans d'iniciar el
programa i un cop ha finalitzat. Una solució alternativa consisteix en
aplicar un mètode experimental simplificat, en què s'elimina la mesura
prèvia a l'inici del programa.

El mètode quasi-experimental no compleix, de manera tant estricta, els
requisits del paradigma anterior, no es fa ús del grup de control, sinó que
les mesures s'apliquen únicament al grup experimental, però d'altra banda
mostren un marge acceptable de rigorositat científica. Dins d'aquest
paradigma els mètodes més utilitzats són:

• El disseny de sèries temporals
• El grup de control no equivalent

El tercer mètode, el no experimental, és menys rigorós que els anteriors. En
aquest no es disposa d'un grup de control que permeti la seva comparació
amb el grup experimental. Els procediments més utilitzats són:

• L'avaluació abans-després
• L'avaluació únicament després
• L'avaluació després amb grup de comparació
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Malgrat tot, l'elecció entre els tres mètodes exposat: experimental, quasi-
experimental i no experimental, és delicada i depèn de molts factors. Cada
un d'ells té autors que defensen la seva superioritat respecte als mètodes
alternatius. Per últim, l'apartat finalitza amb una discussió sobre l'aplicació
del mètode experimental i no experimental en el programes de formació,
fent especial incidència en els factors que distorsionen l'ús de cada un dels
mètodes: selecció esbiaxada, estimacions esbiaixades, correlació
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II.1.- L'ORIGEN I DESENVOLUPAMENT DE L'AVALUACIÓ DE
POLÍTIQUES PÚBLIQUES

L'origen de l'avaluació d'aquest tipus de polítiques està relacionat amb el
creixement, que es va produir durant els anys 60, dels programes socials
als EEUU1, Canadà i certs països europeus, juntament amb la introducció
de reformes racionalitzadores en els processos de decisió i pressupostació
públics (Rossi i Freeman, 1989).

Així, als EEUU l'avaluació es va desenvolupar com a resposta a la creixent
preocupació per determinar els efectes dels programes de la Great Society i
de la guerra contra la pobresa del President Johnson.

Paral·lelament, l'ampliació de la intervenció governamental en el camp de
l'educació, salut i benestar social va ampliar aquest desig de dur a terme
una avaluació per tal de conèixer el cost real de les noves polítiques2,
l'impacte real en els grups de població als que estan adreçades, les
reformes necessàries per millorar-ne els resultats, així com la possibilitat
de continuar o eliminar el programa (Ballart, 1992).

També tingué un paper decisiu l'aparició d'un creixent nombre de titulats
en ciències socials, que es van interessar per l'anàlisi de les polítiques
públiques mitjançant qüestionaris, experiments de camp i estudis
etnogràfics (Arias et al., 1995).

De fet, durant els anys 50, el Departament de Defensa dels EEUU va
desenvolupar el Programming Planning and Budgeting System (PPBS)
amb la finalitat de racionalitzar la gestió i pressupost dels seus programes.
Així, un dels elements del PPBS es basa en l'avaluació exante de l'eficàcia
i eficiència de programes alternatius que permetin aconseguir els diferents
objectius del departament.

1 Aquest és el país amb el sistema d'avaluació més desenvolupat, tant pel que fa al seu
nivell d'institucionalització com a nivell metodològic.

2L'avaluació, doncs, es considera una eina útil, vàlida i fiable tant per part dels
defensors, com detractors d'aquestes polítiques. Pels primers, l'avaluació facilita la
justificació i legitimació dels programes davant la crítica dels polítics més conservadors,
que consideren la intervenció del govern en aquestes àrees com una participació abusiva
en l'àmbit privat. Al mateix temps que facilita informació sobre l'activitat de
l'Administració. Pels segons, que s'oposen a la creixent intervenció i despesa pública,
l'avaluació en alguns casos pot facilitar informació per criticar aquest tipus de polítiques
i demanar la seva eliminació.

84



I
I
I
I
I
1
I
I
I
1
1
1
I
i
I
I
I
I
I
I
I

L'avaluació de polítiques publiques deformado: origen, definició, objectius, models i mètodes

Tradicionalment s'ha considerat l'avaluació de programes mitjançant
l'enfocament retrospectiu, és a dir, a partir de les accions passades es
facilita les línies d'actuació futures, d'aquesta manera l'anàlisi se centra en
els efectes reals produïts per una determinada política.

Actualment però, gràcies a l'extens desenvolupament dels estudis
d'avaluació realitzats als EEUU3 durant els anys 70, també es considera
l'avaluació com un mètode d'investigació sistemàtic aplicat a la
configuració, implantació i efectivitat d'una política concreta. Així doncs,
s'amplia cap a dalt la potencialitat de l'avaluació. En aquest sentit, als
EEUU es pot diferenciar tres etapes amb relació a la intervenció pública i
l'avaluació (Ballart, 1992) (Arias et al., 1995):

a.- La primera etapa: Aquesta va des de l'any 1963 fins l'any 1970 i es
caracteritza per la creixent intervenció del govern en un conjunt de noves
àrees socials (habitatge, salut, justícia) i educatives, que suposen una gran
inversió econòmica, al mateix temps que una preocupació per la
transparència en la gestió, utilitat i resultats dels programes iniciats.

Aquesta situació, però, es va regular legalment mitjançant l'obligació
d'avaluar un programa com a requisit previ al seu finançament. Al mateix
temps, que es desenvolupa l'avaluació de les polítiques de tipus
prospectiu. D'aquesta manera, a finals dels anys 60, les demandes
d'avaluació respecte als programes socials van excedir al personal existent,
i això va provocar que moltes persones del món acadèmic s'impliquessin
en l'avaluació, convertint-la en una professió.

b.- La segona etapa: Aquesta avarca des de l'any 1970 fins l'any 1980 i es
caracteritza per la progressiva institucionalització de l'avaluació.

c.- La tercera etapa: A partir de l'any 1980, en aquest cas la presidència de
Reagan, Busch i Clinton es caracteritza per una limitació de la despesa i la
continuïtat de l'avaluació, amb objectius polítics, però diferents. En

3Aquest desenvolupament és conseqüència de:
a.- La necessitat d'informació que exigeix el congres dels EEUU, sobre l'aplicació de
les lleis per part de l'executiu.
b.- La demanda generalitzada per conèixer els programes d'actuació dels poders públics
que donen lloc a un important esforç inversor.
c.- Necessitats concretes que plantegen els gestors i alts càrrecs de l'Administració per
tal de conèixer l'aplicació dels programes en curs i determinar els seus efectes.
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aquesta etapa, es qüestiona el continuat creixement dels programes socials,
i en conseqüència es dóna més importància a la comparació de beneficis i
costos derivats de les inversions cap aquest .tipus de polítiques.

Aquest període es caracteritza per una diversificació de l'avaluació i en
conseqüència de la metodologia. En aquest cas l'avaluació passa des d'una
perspectiva de "rendir comptes" a adoptar una orientació més política, en
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assegurar que tots els interessos estiguin representats.

Pel que fa a la resta de països, aquells en els quals s'ha desenvolupat
amplis programes de benestar social, és on té major incidència l'avaluació
de polítiques publiques, així països com Canadà, Alemanya, Suècia i Gran
Bretanya avaluen aquest tipus de polítiques des de finals dels anys 60,
mentre que Noruega, Dinamarca, França i Holanda a partir dels anys 80
han augmentat la realització d'avaluacions. Al mateix temps,
organitzacions com la ONU, el Banc Mundial, la OMS, la FAO, UNESCO
i altres tenen molt institucionalitzat i regulat el procés d'avaluació.

Amb relació a l'Estat espanyol, la dècada dels vuitanta es pot considerar
com el punt de partida en l'avaluació d'aquests programes. És en aquest
període en què s'inicia l'interès per l'avaluació i es realitzen les primeres
experiències. Càrrecs de responsabilitat en el sistema educatiu, serveis
socials, salut i professors universitaris manifesten la necessitat de dur a
terme l'avaluació, però la minsa tradició avaluadora es tradueix en un
dèficit important de personal qualificat per realitzar aquest tipus
d'investigació.

Finalment, des d'una perspectiva internacional, la situació actual, pel que
fa a l'avaluació de polítiques públiques es caracteritza pels següents
aspectes (Arias et al., 1995):

I.- Una professionalització de l'avaluació:
- Existència de centres destinats a formar professionals
especialitzats: universitat, programes de postgrau, etc
- Creació d'associacions, revistes, anuaris, etc.

II.- Una diversificació de les pràctiques professionals:
- Diversitat de centres encarregats de realitzar avaluacions:
consultories externes, investigadors procedents de la universitat,
assessories internes.
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I
- Diversitat en el camp de procedència: sociologia, psicologia, dret,
economia, etc.
- Diversitat en les activitats d'avaluació realitzades.

Les conseqüències d'aquesta diversitat donen lloc a : un difícil acord per
consensuar en que consisteix la pràctica de l'avaluació i una discussió

I sobre les definicions, models i mètodes de l'avaluació.

• Això ha derivat en un sorgiment gradual i progressiu de teories
comprensives d'avaluació de programes socials que tracten d'integrar

I aquesta diversitat en un conjunt coherent. En aquest sentit, els primers
intents d'integracions teòriques en aquest camp provenen de Suchman i

^ Campbell.

Al mateix temps, l'avaluació de caire quantitatiu (basat en els resultats

( obtinguts) ha experimentat una progressiva modificació, sorgint un interès
creixent amb relació a l'inici dels programes, l'impacte d'aquests, etc, fet

_ que suposa la inclusió de mètodes qualitatius.
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H.2.- DEFINICIÓ D'AVALUACIÓ

El concepte d'avaluació s'ha modificat al llarg del temps, adquirint
connotacions i matisos diferents, d'acord amb l'enfocament i l'èmfasi que
es dóna a certs aspectes. Fins als anys 30 no sorgeix amb claredat la idea
d'avaluació sistemàtica, però és posteriorment, a partir dels anys 60 quan
es desenvolupen i milloren les activitats avaluadores4.

Sense la intenció de fer un recull exhaustiu de totes les definicions del
concepte d'avaluació, a continuació s'exposa una mostra de les que es pot
considerar són més representatives i usuals.

Inicialment, l'avaluació es defineix com el procés de reflexió que permet
explicar i valorar els resultats de les accions realitzades, de manera que
permet reconèixer els errors i encerts del programa i la possibilitat de
rectificar en el futur. En aquest procés es compara l'estat de la realitat
social de partida amb l'estat de la realitat social després del programa, amb
la finalitat de determinar la possible desviació entre els objectius projectats
i els resultats obtinguts (Pérez, 1993).

Així, en aquest cas, avaluar és comparar en un moment determinat allò que
s'ha aconseguit mitjançant una acció, amb el que s'hauria d'haver
aconseguit d'acord a una programació5 prèvia. Segons Espinoza (1993),
aquesta definició porta implícits tres elements:

a.- L'existència d'una situació prevista, definida prèviament mitjançant el
procés de programació.

b.- L'existència d'una situació real en un moment determinat.

c.- Un procés de comparació entre ambdues situacions, per determinar si
són iguals o no i conèixer els factors que han provocat aquesta igualtat o
desigualtat.

4 De fet al segle XIX, a Anglaterra, es van crear les comissions reals per avaluar els
serveis públics. D'altra banda Horace Mann, a mitjans del segle passat, va intentar
comprovar si els alumnes de les escoles de Boston estaven educats correctament. Si bé,
és a Josep Rice a qui s'assigna la primera avaluació com a tal, a causa de que entre el
1887 i el 1889 va realitzar un estudi als EEUU per avaluar els coneixements ortogràfics
de gairebé 3000 escolars (Stufflebeam i Shinkfield, 1987).

5 D'aquesta manera, l'avaluació determina el grau d'èxit o fracàs d'una política,
comparant els resultats amb el que s'esperava d'aquesta.
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D'aquesta manera, l'avaluació es pot representar mitjançant el següent
gràfic:

SITUACIÓ
PREVISTA

AVALUACIÓ^
PROCÉS DE *
COMPARACIÓ

SITUACIÓ
REAL

Tanmateix, l'avaluació també es defineix com un procés o conjunt de
processos per a l'obtenció i anàlisi d'informació rellevant en la que basar
el judici de valor sobre el programa o política a avaluar. Judici, que a la
vegada s'utilitzarà en la posterior presa de decisió (Cabrera i Espin, 1986).
En aquests cas, doncs, es considera que :

a.- El procés avaluador està al servei d'una presa de decisió6.

b.- L'avaluació suposa un judici de valor sobre el programa avaluat i en
conseqüència un criteri de comparació.

c.- L'avaluació és un procés sistemàtic en el què es diferencien tres passos
fonamentals:

• L'especificació de les decisions a prendre amb els resultats i
determinació dels criteris mitjançant els que seran valorats.

• La recollida de la informació
• Una comparació de la informació recollida amb els criteris

adoptats, amb la finalitat d'emetre un judici de valor sobre
el programa avaluat.

D'altra banda, l'avaluació mesura fins a quin punt un programa
aconsegueix certs objectius. Aquesta definició, però, porta implícita dos
riscs, d'una banda es pot donar una sobreestimació de la meta o objectiu
fixat o d'altra banda una subestimació. De manera que en el primer cas
l'avaluació esdevindrà negativa, tot i que des d'una altra perspectiva
podria no ser així, i en el segon cas aquesta pot ser positiva (Cohén i
Franco, 1993).

6 Això implica el caràcter instrumental de l'avaluació, és un mitjà per a una finalitat
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Alternativament, també es defineix l'avaluació com el procés encaminat a
determinar sistemàtica i objectivament l'eficiència, eficàcia7 i impacte del
programa, amb la finalitat de millorar les activitats iniciades i ajudar en la
planificació, programació i presa de decisions futures. En aquest cas, es vol
emfasitzar que l'avaluació no és un fet aliè i separat del projecte, sinó que
és una dimensió del mateix.

Així, per exemple, en l'ordre de 19 d'abril del 1995 de la Generalitat de
Catalunya, es considera que l'avaluació és l'activitat que té per objecte
examinar i valorar el grau d'acompliment dels objectius previstos, les

7 L'eficiència: Aquesta es defineix com la minimització dels costos o utilització dels
inputs o bé la maximització dels productes del projecte, és a dir compara els inputs amb
els outputs (Calero, 1995). De fet, eficiència i productivitat són conceptes semblants, ja
que ambdós relacionen els recursos amb els resultats. Però en el primer cas els inputs es
tradueixen en unitats monetàries, mentre que el segon considera els recursos en unitats
físiques (Cohén i Franco, 1993). A partir de la següent anotació, els esmentats autors
consideren:

L= unitats aconseguides
M= unitats programades
Tr = temps real per aconseguir les unitats obtingudes
Tp = temps planificat per aconseguir les unitats programades
Cr = cost real
Cp = cost programat
B = eficiència
A = eficàcia

B= (L/ Tr * Cr) / (M/ Tp*Cp) = A * (Cp/Cr)

Si B> 1, el programa és més que eficient
Si B= 1, el programa és eficient
Si B < 1, el programa és ineficient

D'altra banda, l'eficàcia indica el grau en que s'aconsegueixen els objectius del
programa en la població beneficiària, durant un període determinat, amb independència
del cost que això impliqui (Cohén i Franco, 1993). Aquesta relaciona els outputs amb
els objectius.

A = (L/Tr) / (M/Tp) = (L x Tp) / (MxTr)

Si A > 1, el programa és més que eficaç
Si A = 1, el programa és eficaç
Si A < 1, el programa és ineficaç

Aquestes expressions algebraiques són adequades per mesurar l'eficàcia i eficiència
d'activitats específiques d'un programa, però no són una metodologia útil per
l'avaluació de programes socials.
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circumstàncies que incideixen en el seu assoliment i l'eficàcia i eficiència
general del sistema, amb la finalitat de determinar els mitjans que podrien
millorar les accions que la Generalitat de Catalunya desenvolupa. (Art.
33).

En un altre sentit, per Rivière (1989) l'avaluació és el procés d'establir un
judici de valor sobre un programa, d'acord amb l'obtenció i interpretació
sistemàtica de dades o proves sobre aquest. D'aquí que segons aquesta
definició :

a.- Tota avaluació implica un judici de valor
b.- L'avaluació es refereix a un programa
c.- L'avaluació és un procés sistemàtic

En darrer lloc, segons la Joint Comittee on Stanford for Educational
Evaluation (1988), l'avaluació és la investigació sistemàtica sobre el valor
d'algun objecte o programa.

D'aquesta manera, l'actual conceptualització de l'avaluació considera
aquesta com un instrument de gestió que busca la racionalitat i
optimització dels programes. Enfront el concepte més tradicional, que
contempla l'avaluació com una activitat a realitzar en la fase final d'una
intervenció, avui s'accepta plenament com un procés paral·lel i interactiu
al de planificació i execució, a més de la valoració dels resultats. D'aquí ve
l'amplitud conceptual i metodològica en què es mou actualment el procés
d'avaluació.

Per últim, cal assenyalar que perquè l'avaluació sigui considerada com un
instrument de gestió efectiu, cal que compleixi uns estàndards o principis
àmpliament acceptats que en determinen el seu valor i la seva qualitat
(Cabrera i Espin, 1996) (Arias et al., 1995): Útil, factible, vàlida i
oportuna8.

a.- Útil: que la persona/nes o institució que ha/n de prendre la decisió
s'interessi/n pels seus resultats i els utilitzi/n, és a dir que mitjançant

8 Una dificultat existent en el moment d'aplicar aquests criteris és la de resoldre els
conflictes que sorgeixen al individualitzar cada un d'aquests, perquè l'esforç per intentar
aconseguir un standard pot anar en detriment d'un altre. Així, per exemple, el desig de
proporcionar una informació fiable i vàlida pot donar lloc al fet de lliurar l'informe fora
de termini. Aquest ordre respon al raonament següent, si els resultats no són útils no té
sentit anar més enllà en l'avaluació.
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l'avaluació s'obtinguin els elements de judici rellevants per donar resposta
a les qüestions que es plantegen. Aquest criteri tracta de guiar les
avaluacions de manera què siguin informatives, puntuals i influents.

b.- Factible: que l'avaluació sigui viable de realitzar per aquells que l'han
de dur a terme, tot mantenint un equilibri entre les qüestions
metodològiques i tècniques i les necessitats de la informació que es
requereixen. D'aquesta manera l'avaluació ha d'intentar ser realista,
prudent i diplomàtica.

c.- Oportuna: que els resultats de l'avaluació estiguin disponibles en el
termini que requereixen les decisions que han de recolzar. En
conseqüència, aquests s'han d'obtenir en el moment precís9, de manera
ètica i respectant els individus implicats i afectats per l'avaluació.

d.- Vàlida: per això cal que la informació disponible sigui tècnicament
adequada i que les conclusions de l'avaluació s'associïn lògicament amb
les dades obtingudes.

9 Aquesta exigència obliga, en alguns casos, a utilitzar tècniques de recollida
d'informació i d'anàlisi adequades als recursos i temps disponibles, malgrat que des del
punt de vista estrictament tècnic no pugui considerar-se l'avaluació del tot científica.
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H.3.- ELS OBJECTIUS DE L'AVALUACIÓ DE PROGRAMES

Tot i que l'avaluació d'un programa proporciona informació sobre el
mateix tant a l'opinió pública com als administradors, a vegades els
objectius de l'avaluació no es concreten de manera precisa i en
conseqüència la informació és ambigua. Per això, és important especificar
clarament els objectius que es pretén aconseguir mitjançant l'avaluació,
abans d'iniciar-ne el procés.

En aquest sentit, des del punt de vista de l'Administració Pública, els
objectius poden tenir diferents vessants (Subirats, 1989): a) el gerencial o
tècnic, b) el polític i c) el jurídic legal.

a) Pel que fa al vessant gerencial o tècnic, l'objectiu de l'avaluació és
trobar resposta als aspectes sobre l'eficàcia del programa, el grau de
satisfacció aconseguit o el seu nivell d'eficiència.

Amb relació a l'eficàcia d'un determinat programa, l'objectiu de
l'avaluació se centra en la implementació d'aquest. Així, l'avaluació es
preocupa del nivell de racionalitat de l'organització interna que du a terme
el programa, del grau de predictibilitat en l'actuació del personal implicat,
dels diferents àmbits de direcció i responsabilitat, del nivell de resposta i
reacció que el programa genera en la mateixa organització i de l'adequació
amb relació als objectius plantejats.

Des del punt de vista de l'eficiència, l'objectiu se centra en els costos i
beneficis10 generats pel programa. Així doncs, l'avaluació analitza si els
resultats obtinguts s'haurien pogut aconseguir a un cost menor. D'aquesta
manera, algunes polítiques poden ser qualificades com poc eficients, tot i
aconseguir els objectius previstos, a causa de l'excessiu cost que suposen.
Des del vessant gerencial, també és important la reducció de costos,
sobretot els derivats de les pèrdues per errors, frau o malversament.

b) D'altra banda, l'objectiu de l'avaluació des del vessant polític pretén
augmentar els àmbits de representació dels diferents sectors afectats en el
procés d'elaboració i decisió de les polítiques públiques.

Des d'aquest vessant, un programa que sembla haver aconseguit els seus
objectius pot haver fallat a l'afectar, de manera diferent, a diversos grups
socials inclosos en el mateix. Tot i que, des del punt de vista gerencial, la
relació cost/benefici mostri un resultat positiu.

10 En aquest cas els problemes deriven de la difícil valoració dels beneficis socials.
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Un altre aspecte a tenir en compte és el grau de resposta que des de
l'Administració es dóna a les demandes de la població, i les contradiccions
que això genera des del vessant gerencial. Per exemple, en el cas d'un
territori extens amb un elevat grau de dispersió de la població hi haurà un
major nombre d'administradors públics, fet que resulta difícilment
justificable amb criteris econòmics, però no amb caràcter polític. Des
d'aquesta perspectiva, doncs, el tema central és la capacitat de control
sobre el desenvolupament i balanç final d'un programa.

c) Per últim, des del vessant legal o jurídic l'objectiu de l'avaluació és la
igualtat formal dels ciutadans en l'accés al programa, l'acompliment del
principi de legalitat, el procediment administratiu aplicat i el respecte dels
drets dels col·lectius afectats pel programa, és a dir assegurar una mateixa
protecció legal a tots els individus interessats, sense tenir en compte
aspectes relacionats amb la perspectiva econòmica o política.

D'altra banda, autors com Levitón i Hughes (1981) classifiquen els
objectius de l'avaluació en: instrumental, conceptual i persuasiu i
assenyalen que aquesta es pot centrar en la necessitat de justificar nous
programes o bé valorar un programa iniciat.
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II.4.-ELS MODELS D'AVALUACIÓ

a) Introducció

Al mateix temps que han augmentat les accions avaluadores, s'han
sistematitzat les bases teòriques que fonamenten l'avaluació, donant lloc a
l'existència de diferents models. Aquests, però, es poden classificar en dos
grans categories (Arias et al., 1995), (Alvira, 1991), (Pérez, 1993)
(Subirats, 1989): els models clàssics i els models alternatius. En el primer
cas s'inclou els models centrats en els objectius; són models d'anàlisi
quantitativa. Mentre que els segons no tenen en compte els objectius
previstos, aquests impliquen a la comunitat en el procés d'avaluació.

Taula IÏ.1.- Models d'avaluació
Els models clàssics (Paradigma experimental)

Model d'avaluació orientada als objectius
Models per a la presa de decisions:

Model CIPP
Model CSE
Model de discrepància

Els models alternatius (Paradigma qualitatiu)
Model d'avaluació respondent
Model d'avaluació il.luminativa
Model democràtic

Així, cada model d'avaluació sorgeix d'uns supòsits teòrics, segons el
paradigma en el què s'inclou, de manera que considera uns mètodes
coherents amb aquests supòsits i pretén aconseguir uns resultats. Per això,
l'investigador dissenya els instruments que considera més adequats amb
relació al programa que pretén avaluar. En qualsevol cas, cap de les dues
categories, ni cap model és millor o pitjor que els altres per ell mateix, la
selecció depèn de quin és més apropiat pel programa concret sotmès a
avaluació.

b) Els models clàssics

Aquests se centren en la recerca d'informació quantitativa, fent ús de
mitjans i instruments objectius, descartant tot el que sigui subjectiu o
anecdòtic, per tal d'orientar la presa de decisions.
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b.L- El model d'avaluació orientada als objectius (Tyler i altres)

Aquest pretén avaluar en quina mesura s'han aconseguit els objectius. Es
preocupa de l'eficàcia, el producte i els canvis quantitatius, mesurant els
resultats del programa obtinguts. En aquest cas, prèviament s'especifiquen
les variables i s'estableixen criteris conductuals observables i mesurables,
el resultat dels quals normalment s'expressen de manera numèrica.

Es compara l'estat de les variables i s'analitza el grau de discrepància
entre els objectius proposats i els resultats obtinguts. Els resultats
s'analitzen estadísticament amb la finalitat de comprovar si són
significatius o no. El model d'avaluació més ampli mesura l'èxit del
programa comparant els efectes reals amb els efectes òptims. D'aquesta
manera l'avaluació permet determinar si un programa ha produït tots els
seus efectes. Tyler és el màxim impulsor i representant d'aquest model que
presenta els problemes següents:

• Tot i que el model indica si s'han assolit o no els objectius, no explica
com aquests s'han aconseguit o bé perquè no s'han aconseguit. Es tracta
d'un model sumatiu no formatiu.

• Es necessària l'especificació i delimitació dels objectius de manera
mesurable, fet que no sempre és possible.

• En alguns casos els objectius es fixen molt per sota, de manera que els
resultats obtinguts són superiors als objectius fixats. O bé, en altres
casos, els objectius polítics són utòpics, i en conseqüència els efectes
reals no mostren correctament l'èxit o fracàs d'un programa.

Taula II.2.- Procés del model d'avaluació centrat en els objectius

Especificació dels objectius del programa
Delimitació estricta i jerarquitzada d'aquests objectius en termes
mesurables
Selecció o elaboració dels instruments necessaris per mesurar les
situacions del programa en les quals s'aconsegueix o no la consecució
dels objectius
Utilització dels instruments seleccionats per recopilar la informació
necessària
A partir de la informació obtinguda, anàlisi comparatiu entre allò que
s'ha aconseguit i els objectius fixats prèviament .
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b.2.- Els models d'avaluació per a la presa de decisions.

Aquests estan al servei de les institucions que han de prendre les decisions.
Dins d'aquest grup de models clàssics s'inclouen:

b.2.I- El model CIPP
b.2.IL- El model CSE
b.2.IIL- El model de discrepància

b.2.L- El model CIPP (Stufflebeam i Guba)

El model d'Stufflebeam i Guba engloba l'avaluació de diferents parts, que
corresponen a les inicials del seu nom: context, input, procés i producte.
Aquest model s'inclou entre els que amplien la metodologia tradicional de
l'avaluació orientada als objectius, però no des d'una perspectiva totalment
diferent sinó com una alternativa complementària, tendint cap a una
avaluació totalitzadora i sistemàtica.

De fet, el model amplia els objectius de l'avaluació de manera que aquesta
sigui més sistemàtica i global. En aquest cas, no només és important
conèixer si el programa aconsegueix els seus objectius, sinó determinar
també quines són les necessitats, si aquestes estan plenament recollides en
el programa, com s'implanta aquest i com funciona. Les accions a realitzar
en cada una de les diferents parts que formen el model són :

1).- L'avaluació de context. Es comença per l'anàlisi del context, que
d'alguna manera condiciona el procés, detectant les necessitats i
problemes. A partir de l'anàlisi d'aquests factors, s'estableixen els
objectius específics11. Els mètodes que s'utilitzen són bàsicament
descriptius i comparatius. En el cas dels programes de formació l'avaluació
de context permet analitzar els problemes o necessitats formatives.

2).- U avaluació de l'input: Proporciona informació sobre com s'han
d'utilitzar els recursos, les estratègies d'acció i les possibilitats del sistema
per aconseguir els objectius del programa. En aquest cas, 1'avaluador ajuda
als decisors en la selecció i disseny del procediment més adient per
aconseguir els objectius, aquest tipus d'avaluació és una guia per l'elecció
d'estratègies.

11 Aquesta fase és una guia que permet establir els objectius i assignar prioritats, de
manera que la planificació del programa sigui realista.
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3).- L'avaluació del procés: Permet analitzar retrospectivament tots els
components del programa en curs, identificant els defectes en el disseny de
la planificació, el procediment o la realització. És una guia per l'aplicació
del programa.

4).- L'avaluació del producte: Mesura i interpreta els resultats del
programa, no només quan aquest finalitza, sinó també durant el seu
desenvolupament, tenint sempre en compte i comparant aquests amb els
objectius. És una guia per a la finalització, continuació i modificació del
programa. Els mètodes utilitzats, en aquest cas, són de recopilació d'anàlisi
qualitativa i quantitativa.

b.2.IL- El model CSE.

En aquest cas, es considera l'avaluació com el procés que determina el
tipus de decisions ha prendre per: seleccionar, recollir i analitzar la
informació necessària. En aquest model es dóna la mateixa importància al
producte que al procés del programa que s'està avaluant. Les diferents
etapes a realitzar són:

1).- La valoració de les necessitats: Facilita informació per assenyalar en
quin grau s'han aconseguit els objectius del programa. La diferència entre
aquests i els resultats es considera com la necessitat i permet determinar els
objectius de l'avaluació. En aquesta etapa, però, la dificultat se centra en
establir els criteris a utilitzar per valorar les necessitats.

2).- La planificació del programa: A partir de la informació sobre els
programes existents, que poden cobrir les necessitats detectades, tot
seleccionant el programa més idoni.

3).- L'avaluació de la instrumentalització: Facilita informació sobre el
grau de coincidència entre el programa i el seu disseny, a la vegada que
permet, si el programa no s'està desenvolupant segons les previsions
realitzades, la modificació d'aquest.

4).- U1 avaluació de progressos: En aquesta etapa s'estableix fins a quin
punt s'aconsegueixen els objectius previstos, els èxits i els fracassos, amb
la finalitat de modificar-ne les deficiències.
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5).- L'avaluació de resultats: Indica la informació sobre el grau
d'acompliment dels objectius, per tal que els decisors puguin determinar si
un programa ha d'ésser eliminat, modificat o conservat, és a dir permet la
certificació, modificació o implantació d'un programa.

b.2.III.- El model de discrepància (Provus)

Igual que els models anteriors, aquest pretén proporcionar la informació
necessària per la presa de decisions. Es centra en les discrepàncies
existents entre les pautes establertes i l'execució real.

El model es basa en el següent concepte d'avaluació: l'avaluació d'un
programa és el procés que defineix les pautes d'aquest, determina si
existeix una discrepància entre algun factor de l'execució i les pautes que
regeixen el mateix i utilitza aquesta informació discrepant, bé sigui per
modificar l'execució, bé per canviar les pautes del programa. En aquest cas
les fases del model també són cinc12: disseny, implantació, procés,
producte i comparació del programa.

c) Els models alternatius

Els models clàssics, orientats a la presa de decisions, proporcionen
informació sobre l'eficàcia, el producte i els canvis quantitatius, però no
sobre les causes que provoquen l'adequació o inadequació del programa.
Per això, és necessari utilitzar els model alternatius que busquen
informació de caràcter qualitativa.

Aquests es preocupen per avaluar el context. La seva finalitat és
perfeccionar la comprensió dels interessats en realitzar l'avaluació, per
mostrar com els altres copsen el programa avaluat. Dins d'aquest
paradigma s'inclou els models següents:

c. 1.- El model d'avaluació respondent
c.2.- El model d'avaluació il.luminativa
c.3.- El model d'avaluació democràtica

12 Les quatre primeres s'ocupen del desenvolupament del programa, mentre que la
última es basa en l'anàlisi del cost-benefïci.
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• c.l.-El model d'avaluació respondent (Stake, Guba i Lincoln)

I
Aquest centra la seva atenció en el procés, incidint més sobre les accions
reals que sobre les intencions inicials. És un model qualitatiu dut a terme
pels agents del programa (responsables, autoritats, etc.), en que les fases a

fl seguir són les següents:

I B Revisar les activitats del programa
• Determinar el propòsit del programa
• Identificar les categories per tal de determinar el mètode

• d'avaluació del programa
• Seleccionar els observadors i els instruments

I B Realitzar estudis de casos per tal d'entendre les dades
B Elaboració dels informes i propostes corresponents

c.2.- El model d'avaluació ¿iluminativa (Parlett i Hamilton)

• El model presentat per aquests autors té en compte el context en què
m funciona el programa. La seva finalitat és descriure i interpretar allò que
J experimenten els participants del projecte. Les etapes bàsiques són:

B B L'observació
" B L'enquesta profunditzada
_ B L'explicació

D'altra banda, els objectius de l'avaluació il.luminativa es basen en:

B Estudiar el programa, veure com opera, com influeix en les diferents

I situacions socials, i determinar les avantatges i desavantatges d'aquest
B Descriure i documentar el significat de participar en el projecte
B Esbrinar i comentar les característiques més significatives de la

• innovació, els processos crítics i els fenòmens concomitants o recurrents

1 C.3.-EI model d'avaluació democràtic (Me Dónala)

B Aquest, ressalta el paper de l'audiència13, alhora que promou el canvi en
els participants del programa. Considera que tots tenen el dret de conèixer

I
13 Entenent per audiència els participants no directament implicats en el programa
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els resultats de l'avaluació i expressar la seva opinió. Implica tant als
responsables, com avaluadors i avaluats en el procés de l'avaluació tot
formant un equip.

La metodologia utilitzada en aquest model per analitzar la realitat es basa
en l'observació, l'entrevista, els debats, els qüestionaris, aplicats tant al
context com al procés i resultats.

d)Tipologies

Per últim, es mostra de manera resumida els trets que caracteritzen els dos
tipus de models, els clàssics i els alternatius14 :

Taula 113.- Tipologies dels models d'avaluació v , , -<
Models clàssics

Es basen en la filosofia positivista i
la psicologia conductista
Ús de la tecnologia estandartizada

Àmbit elevat de fiabilitat, validesa i
objectivitat
Metodologia deductiva

Caràcter objectiu

Orientació cap als resultats

Recerca del resultat procés-
producte
Intenta la generalització

Informe descriptiu i objectiu

Orientació cap a la constatació de
dades actuals

Models alternatius
Es basen en la fenomenologia i en
la psicologia humanista
Us variat de metodologies

Orientació cap a la comprensió
intersubjectiva de la realitat
Metodologia inductiva

Caràcter subjectiu

Orientació en els processos

Caràcter global i holístic

Recerca de la comprensió
interpretativa del fet
Informe narratiu

Orientació cap a una perspectiva
futura - . .

Font: Pérez, 1993

14 Alguns autors redueixen aquest ampli ventall de models en dues grans categories
(Arias et al., 1995):

- Els mètodes quantitatius (experimentals i quasi-experimentals)
- Els mètodes qualitatius (fenomenòlogic, etnogràfic)
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11.5.- ELS MÈTODES D'INVESTIGACIÓ AVALUATIVA

a) Introducció

D'acord amb els objectius fixats en l'avaluació, s'escull un model
d'avaluació (bé sigui clàssic o alternatiu); tanmateix, cada un dels models
està associat a un dels paradigmes següents: b) experimental, c) quasi-
experimental i d) no experimental15 (Cook i Reichardt, 1986).

En cada situació, l'elecció del mètode a aplicar depèn en gran mesura dels
objectius fixats a l'avaluació del programa, així com del pressupost
financer assignat a l'esmentada acció avaluadora. Des d'aquesta
perspectiva, es pot indicar, en termes generals, que cada mètode és
aconsellable quan (Espinoza, 1993):

• Els mètodes experimental i quasi-experimental, s'apliquen quan es vol
prendre una decisió sobre la continuïtat o no del programa, quan es vol
aplicar un programa semblant en un altre lloc, o bé es vol ampliar la
cobertura d'aquest.

• D'altra banda, el mètode no experimental és útil quan es pretén millorar
el procediment d'un programa mitjançant una retroalimentació periòdica
o bé és necessari aconseguir de manera ràpida informació sobre
l'actuació d'aquest.

Malgrat això, existeix un debat centrat en l'adequació i diferència entre
ambdós mètodes: experimental i quasi-experimental d'una banda
(paradigma quantitatiu: test, anàlisi estadística, estudi de mostres, etc.,) i
no experimental (paradigma qualitatiu: etnografia, estudi de casos,
entrevistes amb profunditat, l'observació participativa, etc.) d'una altra.
Cada un d'ells, té autors que defensen la seva superioritat respecte al
mètode alternatiu, de manera que es tracten els diferents tipus com
incompatibles, utilitzant només un d'ells, quan potser la combinació dels
tres seria més adequada per les necessitats de la investigació (Cook i
Reichardt, 1986).

15 El mètode experimental és de gran rigorositat científica, però de difícil implantació, en
canvi en el mètode quasi-experimental disminueix lleugerament la rigorositat científica
però, d'altra banda, augmenta la viabilitat d'implantació. Per contra el mètode no
experimental és el menys exacte dels tres, tot i que és el més apropiat quan es tracta
d'institucions que disposen de recursos escassos. Cal assenyalar, d'altra banda, que els
mètodes no experimentals són els més utilitzats en avaluacions de projectes socials
(Espinoza, 1993).
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b) El mètode experimental

En aquest s'utilitza un grup experimental, format per subjectes beneficiaris
del programa i un de control, en el què s'inclou les persones amb les
mateixes característiques que el grup experimental, però que no participen
en el programa, es tracta, en conseqüència, de dos situacions contrastamos i
controlades16. El procediment per determinar aquests dos grups consisteix
en escollir a l'atzar, dins la comunitat en la que es du a terme el programa,
els individus de cadascun d'ells.

En ambdós casos, es mesuren les variables a analitzar abans d'iniciar el
programa i un cop ha finalitzat, d'aquesta manera es calculen les
diferències i es qualifica el grau d'èxit o fracàs, comparant el grup
experimental amb el grup de control17.

Táula H.4.- Esquema del mètode experimental
Grup
Experimental
Control

Abans
a
c

' ^ } * * ,

Després
b
d

Si la diferència entre la variable a analitzar (a) i (b) és superior a la
diferència entre(c) i (d), es considera un programa éxitos18. Per contra, si
aquesta diferència és inferior, indica que el programa ha fracassat.

> O Programa éxitos
(/b-a/) - (/d-c/) = 0 El programa no té cap impacte

< O El programa ha fracassat

16 El control implica establir un contrast digne de confiança entre dos situacions, de tal
manera que només la variable analitzada es manté independent. En aquest mètode el
control adequat és el factor essencial.

17 Tot i que el model es caracteritza per mesurar les variables abans i després del
programa, no s'elimina la possibilitat de realitzar mesuraments durant el procés per tal
de retroalimentar o corregir el comportament d'aquestes variables.

18Si (/b-a/) inclou els canvis endògens i exògens al programa, mentre que (/d-c/) només
inclou els exògens, la diferència entre ambdós elimina la incidència dels canvis exògens
i aïlla la diferència imputable al programa (Cohén i Franco, 1993).
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No obstant això, la diferència inicial entre el grup experimental i el de
control (/a-c/) ha de ser mínima. De manera que, si aquesta disparitat entre
ambdós col·lectius fos considerable, el grup de control no esdevindria útil
per dur a terme l'avaluació.

Per aplicar aquest mètode, però, és necessari preveure la seva utilització
abans d'iniciar el programa, per tal de realitzar els mesurament
corresponents al període anterior a aquest, al mateix temps que identificar
aleatòriament el grup experimental i el de control19. Evidentment, aquest és
un handicap important del mètode experimental a causa de que,
freqüentment, l'avaluació es porta a terme en el procés d'execució20.

Malgrat això, una solució alternativa consisteix en aplicar un mètode
experimental simplificat, en què s'elimina la mesura prèvia a l'inici del
programa i únicament es realitza la mesura entre els dos grups, un cop
finalitzat aquest.

Taula II.5.- Esquema del mètode experimental simplificat •, j' - ^
Grup
Experimental
Control

Abans
a
c

Després
b
d

En aquest cas, es compara la diferència entre (b) i (d) i es realitza una
projecció teòrica de (a) i (c). Amb aquesta finalitat, s'analitzen dades i
material corresponent a l'etapa prèvia al programa, al mateix temps que es
pot realitzar diferents entrevistes. De manera que sigui possible calcular la
diferència entre el grup experimental i el de control (Espinoza, 1993).

Finalment, l'aplicació del mètode experimental no està lliure de certes
dificultats. En primer lloc, la necessitat d'escollir aleatòriament els
integrants de cadascun dels grups provoca que la grandària de les mostres
sigui més gran, i en conseqüència més car que altres mètodes.

19L'assignació aleatòria és necessària per tal d'evitar una selecció esbiaixada. D'aquesta
manera la casualitat fa que cada efecte tingui una probabilitat igual i independent
d'acomplir-se, i que els factors incontrolables, respecte als que no es coneix els efectes
en el resultat, es distribueixen a l'atzar.

20 Certs autors: Cohén i Franco (1993) consideren que la situació abans no ha de
correspondre, necessàriament, al període anterior a l'inici del programa, sinó que es pot
realitzar en qualsevol moment de la implantació, de la mateixa manera que, el període
després no correspon necessàriament al moment posterior a la finalització del projecte.
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En segon lloc, el mètode experimental genera l'existència de certs
problemes ètics (OCDE, 1992) que deriven del fet que aquest mètode no
autoritza a les persones del grup de control a beneficiar-se del programa,
tot i que poden tenir les mateixes necessitats que els participants en el grup
experimental.

Els problemes d'ètica depenen de la limitació del programa que es pot
establir, concretament, es pot fer una distinció entre els programes
sotmesos a les limitacions de la demanda i els sotmesos a les limitacions de
l'oferta. Pel que fa als primers, l'interès que els eventuals participants
mostren respecte al programa, és el que determina la seva participació21.

Amb relació als segons, aquests estan subjectes a les limitacions de
l'oferta, de manera que, no totes les persones que han sol·licitat participar
en el programa hi seran admeses a causa de la manca de places suficients.
En aquest cas, cal que els administradors del programa seleccionin els
participants entre els candidats existents.

La diferència entre ambdós tipus de limitacions és que en les limitacions
procedents de l'oferta la selecció es realitza per decisió dels possibles
candidats que han mostrat interès per participar en el programa, i de les
autoritats que seleccionen als participants, mentre que en les limitacions
procedents de la demanda la selecció depèn de l'interès i decisió dels
candidats.

No obstant això, els partidaris d'aquest enfocament argumenten que en
aquells programes en què l'oferta és restringida, per tant no és possible
admetre a tots els individus i en conseqüència el nombre de places que
ofereix no és suficient per cobrir la demanda, el procediment aleatori no és
més que una via per realitzar aquesta selecció.

c) £1 mètode quasi-experimental

Els mètodes quasi-experimentals no compleixen de manera tan estricta els
requisits del model experimental, però d'altra banda són més pràctics i
mostren un marge acceptable de rigorositat científica. Així, per exemple,
aquests mètodes no utilitzen el grup de control, sinó que els mesuraments
s'apliquen únicament al grup experimental (Espinoza, 1993). Entre
aquests mètodes, els més utilitzats són (Cohén i Franco, 1993):

21Aquest fet es produeix quan l'oferta de places és superior a la demanda, de manera que
tots els individus interessats poden participar en el programa.
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• c. 1.- El disseny de sèries temporals
• c.2.- El grup de control no equivalent

c.L- El disseny de sèries temporals

En aquest cas s'aplica una sèrie de mesuraments, a intervals periòdics,
abans d'iniciar el programa, durant i després de que aquest finalitzi.
D'aquesta manera, es pot observar si els mesuraments realitzats
immediatament abans, durant i després de dur a terme el programa
representen una continuació de pautes anteriors o bé assenyalen canvis
significatius. Aquest mètode, però, no permet aïllar els efectes
legítimament assignables al programa.

No obstant això, una variació d'aquest mètode és el mètode de sèries
temporals múltiples, en què es comparen les conclusions que s'extreuen de
les medicions temporals realitzades en una situació influenciada pel
programa, amb altres medicions temporals aplicades a situacions semblants
no influenciades per aquest.

c.2.- El grup de control no equivalent

H

Aquest és una variació del mètode experimental en què no s'utilitza el
procediment aleatori per tal de seleccionar els membres del grup
experimental i el de control, sinó que en ambdós casos s'aplica un
procediment no aleatori o de selecció per conveniència. No obstant això, la
metodologia que s'aplica és la mateixa que el mètode experimental.

En qualsevol cas però, és possible que l'avaluador hagi de dur a terme
l'avaluació un cop iniciat el programa, de manera que haurà d'esforçar-se
per aconseguir un grup el més semblant possible al grup experimental, que
rep el nom de grup comparació. En aquest sentit, és possible utilitzar dos
vies, d'una banda el grup de comparació pot estar format pels individus
que no es van assabentar del programa, però que en cas contrari hi haurien
volgut participar, i d'altra banda per les persones amb característiques
similars als participants però que estan situats en zones no cobertes pel
programa.

22 L'aplicació del mètode de grup de control no equivalent és aconsellable per les
mateixes situacions en les quals és pot realitzar el mètode experimental però, per raons
d'implantació, no és possible.
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L'any 1992, l'Inem va utilitzar aquest mètode amb la finalitat d'avaluar
l'eficàcia dels programes del Pla FIP impartits durant l'any 1991. En
aquest cas, un dels sistemes d'avaluació de l'eficàcia de la formació
ocupacional establert en el procediment de seguiment de la inserció
professional dels participants, va consistir en la comparació d'un grup de
demandants d'ocupació aturats, que no havien rebut formació (grup de
comparació), amb un altre de característiques idèntiques format per una
mostra de participants.

El nombre de components de cada grup es va estratificar per àmbits
acadèmics, dins de cada nivell, per grups d'edat i, dins de cada grup d'edat,
per sexes. De manera que es van comparar els resultats d'inserció
professional d'ambdós grups, un any després de finalitzar el programa de
formació (INEM, 1993 b).

d) El mètode no experimental

Aquest tipus de mètodes són menys rigorosos que els anteriors, a causa de
que no controlen suficientment el fet de que els canvis observats
corresponguin a factors externs al programa. En aquest cas, no es disposa
d'un grup control que permet la seva comparació amb el grup
experimental, en conseqüència s'ha d'aplicar alternatives per eliminar els
efectes aliens no corresponents al programa. No obstant això, en molts
casos són els únics mètodes que es poden aplicar, els procediments més
utilitzats són:

• d.L- L'avaluació Abans-Després
• d.2.- L'avaluació Únicament Després
• d.3.- L'avaluació Després amb grup de Comparació

d.l.-L 'avaluació Abans- Després

Aquest mètode consisteix en mesurar la situació o acció necessària que
origina el programa abans del seu inici, mesurar de nou la mateixa acció al
finalitzar aquest, i al concloure cada una de les fases intermitges. En aquest
cas, però, només es treballa amb el grup experimental és a dir amb els
participants que es beneficien del programa.

El procés comença amb una diagnosi prèvia abans d'iniciar el programa,
que té per finalitat identificar la situació en què es troben els beneficiaris
d'aquest. En aquesta etapa, també es determina el nombre de mesuraments
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que s'aplicaran als beneficiaris en cada una de les fases de l'avaluació. En
cada fase, les mesures obtingudes es comparen amb els resultats del
mesurament anterior, per tal d'establir les diferències i els fets obtinguts.

D'aquesta manera, al finalitzar les diferents avaluacions parcials es
verifiquen les possibles mesures de retroalimentació del procés i després
s'apliquen. Quan el programa finalitza, es porta a terme l'avaluació final,
que permet identificar la situació dels beneficiaris després de participar en
el projecte. Finalment, es comparen els resultats obtinguts abans i després
del programa per tal de detectar les diferències i treure conclusions sobre
els efectes que aquest ha tingut. En aquest cas, però, no es pot oblidar que
el mètode per si mateix no permet eliminar els efectes del context, i en
conseqüència tampoc és possible determinar en quina mesura els canvis
són imputables al programa23.

Així doncs, s'ha de diferenciar entre els resultats bruts d'un programa (per
exemple el nombre de persones que ha trobat feina després d'aquest) i els
resultats nets (nombre de persones que ha accedit a un lloc de treball, i que
no l'hagués trobat sense el programa). La incidència neta correspon a la
diferència entre allò que hauria passat, si no s'hagués dut a terme el
projecte, i el que realment ha succeït als beneficiaris del mateix.

Malgrat tot, es pot evitar certes disparitats utilitzant grups de comparació,
que no han estat establerts d'acord amb el disseny i per tant permeten
només una aproximació no rigorosa, o bé mitjançant variables de control
que faciliten l'estimació de la incidència de les variables externes.

d.2.-L'avaluació Únicament Després24

Aquest mètode és conseqüència del fet que no ha estat possible realitzar el
mesurament corresponent a la fase anterior al programa. Així doncs, el
procés consisteix en mesurar la situació posterior a l'execució d'aquest,
intentant reconstruir la situació inicial d'acord amb la informació
disponible.

23 Per exemple, en el cas dels programes de formació, certs estudis mostren que una part
dels individus aturats troben feina sense cap tipus d'ajut. En conseqüència, una part dels
beneficiaris dels programes públics de formació haurien accedit a una ocupació per ells
mateixos, fet que no es pot atribuir al programa (OCDE, 1992).

24Aquest és el mètode més dèbil, en el que també es considera un únic grup, format pels
beneficiaris del programa.
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Cal destacar, però, que les conclusions d'aquest mètode es poden
considerar com a provisionals, a causa de la incertesa que existeix sobre la
fase prèvia al programa, els resultats sobre la situació de partida són
hipotètics, si bé la comparació entre les dades d'ambdues mesuracions
permeten emetre un judici sobre l'impacte del programa en el grup de
participants.

En aquest mètode és possible identificar variables de control, dins del
mateix grup experimental, que permetin indicar els impactes corresponents
al programa.

Un exemple significatiu són les accions d'avaluació que va realitzar
l'INEM sobre els programes de formació que gestionava durant l'any
1993. L'objectiu era doble: d'una banda comprovar el resultat dels
programes impartits i analitzar la seva eficàcia amb relació a la col·locació,
i d'altra banda, controlar els mitjans i recursos que s'utilitzen en l'acció
formativa, per fer-los més eficients i millorar-ne la seva qualitat. Per
acomplir aquests objectius, seguint el mètode d'avaluació únicament
després, es van utilitzar tres instruments d'avaluació:

• Els resultats sobre el seguiment de la inserció professional dels
participants en cursos de formació ocupacional. La última fase del
seguiment es va realitzar als participants formats l'any 1992 i inserits
l'any 1993.

• L'avaluació dels centres que van impartir la formació (centres de
l'INEM, centres col·laboradors, empreses i altres entitats), per tal de
verificar la qualitat i el contingut dels coneixements impartits.

• Una enquesta als participants en els programes de formació ocupacional,
basada en un qüestionari adreçat a una mostra de participants formats al
llarg del 1992 i que estan aturats en el moment de passar l'enquesta,
l'any 1993.

Amb el primer instrument es pretén avaluar l'eficàcia de la formació
ocupacional mitjançant el nivell d'inserció professional25 dels participants.
Mentre que els dos restants avaluen, de manera més directa, l'eficiència de
la formació, és a dir, l'adequació dels recursos humans i materials utilitzats
durant el procés formatiu. (INEM 1994 b)

25 Aquest aspecte, que segons la meva opinió, és insuficient per avaluar l'eficàcia de la
formació ocupacional, es tracta d'una manera més àmplia en la segona part de l'estudi
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d.3.- L'avaluació després amb grup de comparació

Amb la finalitat de donar més validesa al mètode anterior, en aquest
s'utilitza un grup de comparació el més semblant possible a la situació dels
participants. En aquest context, el procés consisteix en mesurar la situació
dels participants, corresponent a la finalització del programa, i mesurar
paral·lelament la situació del grup de control (en aquest cas grup de
comparació), determinant així les diferències entre ambdós grups.

e) El mètode experimental i no experimental en els programes de
formació

L'objectiu de l'avaluació dels programes de formació és determinar la
incidència d'aquests sobre els ingressos, l'ocupació, el creixement
econòmic, la productivitat i altres resultats relacionats amb el mercat de
treball, per part dels participants (LaLonde i Maynard, 1987).

Seguint l'exemple de l'OCDE (1992) aquest organisme se centra en els
guanys obtinguts pels participants un cop finalitzat el programa. Així,
l'aplicació d'un mètode experimental comporta la selecció aleatòria dels
candidats, que reuneixen les condicions exigides per a beneficiar-se del
programa de formació, entre el grup experimental i el grup de control. Per,
posteriorment, mesurar els ingressos dels membres d'ambdós grups.

Per contra, si s'aplica un mètode no experimental, s'analitza l'evolució
dels ingressos dels participants al llarg del temps, i a partir de les dades
disponibles, s'escull un grup de comparació que tingui les mateixes
característiques observables. En ambdós mètodes, es pot disposar de dades
sobre els ingressos anteriors a la participació en el programa, tant dels
participants com dels no participants.

Així doncs, si l'avaluació és de tipus experimental, s'elabora un model que
estableix una correlació entre els resultats estudiats (en aquests cas els
ingressos) i el programa de formació, model que es basa en dos relacions
essencials:

1.- L'equació dels resultats, aquesta relaciona la variable afectada
(ingressos Y) amb el programa (participació en la formació 7), amb les
característiques observables dels participants i no participants
(característiques com l'edat, el sexe, el nivell acadèmic, l'experiència, etc.,
que queden recollides en el vector de variables X) i amb els efectes no
mesurables que influeixen en els ingressos (e).

no
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• mesurables (Z) i no mesurables (V).
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Així, si s'assigna als individus el subíndex (/), els períodes de temps amb
(O i al moment en què es pren la decisió de participar en el programa per
(s), s'obté el model següent:

(1) Yit = aTi + BXit + eit
(2) T i= l si Dis >0

Ti = O si no
(3) Dis = CZis + Vis

On (a), (B) i (C) són paràmetres o vectors de paràmetres desconeguts. Per
l'avaluació del programa el paràmetre principal és (a), és a dir, la
incidència de la formació en els ingressos dels participants.

(Dis) és una variable no mesurada, que es pot interpretar com expressió del
benefici net resultant de la participació en el programa. D'aquesta manera,
si en el moment (s), l'individu (/) estima que els beneficis del programa
són superiors al seu cost (Dis > 0), participarà en aquest, d'altra banda, si
el cost és superior als beneficis, no hi participarà. Per completar el model,
es determina la distribució de la resta (é) en l'equació dels ingressos i de la
participació.

Per contra, el mètode no experimental consisteix en valorar l'equació 1
amb les dades dels participants en el programa i d'un grup de comparació
format per no participants. En aquest cas, però el mètode pot oferir
estimacions esbiaixades dels efectes del programa26. Aquesta selecció
esbiaixada és rellevant en l'avaluació de programes de formació, a causa
de que les persones que consideren poden tenir oportunitats d'obtenir
beneficis d'un programa de formació tindran un estimul més gran a
presentar la seva admissió amb relació a les que consideren que no en
trauran cap profit.

26 Això passa quan els factors no mesurats que influeixen en la participació del programa
(Ti en l'equació 1) es correlacionen amb els factors no mesurats que influeixen en els
ingressos.
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Els factors no mesurables que influeixen en la participació del programa
(com poden ser la motivació, la serietat, la vinculació a l'ocupació , etc.)
segurament també estaran vinculats a un increment dels ingressos, fins i tot
en absència de formació27.

Al mateix temps, la selecció dels participants en el programa de formació
pot ser una altra causa de distorsió en matèria d'elecció. En general, els
administradors volen que el programa aconsegueixi l'objectiu previst, i per
això admeten les persones, que segons el seu judici tenen més grans
possibilitats d'acabar el programa i treure profit del mateix.

Per últim, els mètodes quasi-experimentals en el camp dels programes de
formació, ofereixen valoracions no esbiaixades dels efectes del programa,
sempre i quan el model estigui ben determinat i les limitacions imposades
o implícites siguin vàlides.

El procediment més senzill consisteix en valorar l'equació dels ingressos 1
per mínims quadrats ordinaris, a partir de les dades dels participants i d'un
grup de comparació, amb característiques observables (variable X en
l'equació 1) el més semblant possibles a les dels participants28. D'aquesta
manera s'obtenen valoracions no esbiaixades, sempre i quan els factors no
mesurats, que influeixen en la participació i la no participació, no estiguin
correlacionáis amb les variables no mesurades que influeixen en els
ingressos29.

27D'aquí que s'obté una selecció esbiaixada perquè els factors no mesurats, que tenen un

I paper important en la participació del programa, intervenen també en els ingressos
posteriors dels participants, i en altres aspectes relacionats amb l'ocupació.

|

28E1 grup de comparació es forma a partir de les característiques mesurables dels
membres del grup experimental. Aquestes característiques acostumen a ser l'edat, el

I

I

I

I

sexe, la pertinència a certa categoria, el nivell d'instrucció, la duració del període
d'atur, el lloc de residència, la situació del mercat de treball, la professió i la rama
d'activitat. El problema es troba en el fet que no sempre és possible disposar d' una font
vàlida de dades de referència.

29Alguns estudis han utilitzat els mínims quadrats ponderats, altres exploten les dades
longitudinals dels ingressos,
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No obstant, la conclusió a la que arriben la majoria d'autors (LaLonde i
Maynard, 1987)30, és que existeix un ampli ventall d'estimacions dels
efectes dels programes de formació, fet que mostra que els resultats
depenen sobre tot dels mètodes utilitzats i del grup de comparació. Així,
donada la diversitat en les estimacions dels efectes, alguns autors (Manski
i Garfinkel, 1992)31 fan ús de la selecció aleatòria per l'avaluació de
programes de formació, mostrant cert pessimisme en la utilització de

7"?
mètodes no experimentals .

Malgrat això, l'elecció entre mètodes experimentals i no experimentals és
delicada i depèn de molts factors. Fins ara s'ha fet referència a l'elecció
esbiaixada i a la menor precisió de les avaluacions no experimentals. Un
altre factor és el cost i el temps, així com els problemes de tipus ètic que
planteja la selecció aleatòria, la impopularitat de les avaluacions
experimentals en opinió dels administradors dels programa i la dificultat de
practicar la selecció aleatòria en programes que s'apliquen en etapes
diferents (OCDE, 1992).

30 L'article resumeix el resultat de dos estudis en els quals s'utilitza el mètode
experimental i no experimental, aplicat a l'avaluació de programes de formació. En
ambdós casos, s'indica que el mètode no experimental no pot estimar correctament els
veritables impactes del programa.

31 En aquesta obra els autors mostren una àmplia visió amb relació al mètode i paper
que juga l'avaluació en els programes públics de formació que s'han dut a terme als
EEUU durant els últims 25-30 anys.

32 En el cas dels programes de formació, la selecció esbiaixada és un problema
quantitativament significatiu que apareix com el principal responsable de la disparitat en
les estimacions no experimentals dels efectes del programa, reforçant els arguments a
favor de la selecció aleatòria. Així doncs, es recomana utilitzar els mètodes d'avaluació
no experimentals quan es vulguin avaluar, a grans trets, els efectes del programa.
Mentre que, si es vol aconseguir estimacions més precises, es preferible utilitzar
mètodes experimentals (LaLonde i Maynard, 1987).
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III.O.- INTRODUCCIÓ

En aquest capítol se segueix el fil argumental iniciat en el capítol anterior:
l'avaluació de les polítiques publiques de formació. En el primer apartat
s'assenyalen les diferents fases del procés avaluador seguint l'esquema
tradicional o be 1'esquema participatiu.

El primer no té en compte, d'una manera explícita, ni la participació de les
persones que han realitzat el programa ni les parts interessades en el
mateix. Aquest fet va provocar el sorgiment del segon esquema, el
participatiu, en aquest el procés d'avaluació defineix els problemes sobre
els que cal actuar, el marc propi de cada política, s'identifica als individus i
grups afectats per aquesta política, es constaten les hipòtesis de partida del
programa i la seva priorització.

De la mateixa manera que les fases a seguir en l'avaluació són diferents,
segons l'esquema que s'aplica en cada cas, el tipus d'avaluació que es
porta a terme varia en funció de: el moment en què es realitza, la
procedència de Pavaluador i la naturalesa d'allò que s'avalua.

Segons el moment en què es realitza, el tipus d'avaluació pot ser:
formativa o sumativa. La primera es realitza de manera sistemàtica durant
el desenvolupament del projecte, mentre que la segona es realitza al final
d'aquest. Si es té en compte la procedència de l'avaluador, es pot
diferenciar entre l'avaluació interna, en què l'avaluador forma part de la
mateixa institució que imparteix el programa de formació. L'avaluació
externa, en què l'avaluador no pertany a l'organisme que porta a terme el
programa. O bé l'avaluació mixta que inclou ambdós tipus d'avaluadors.
Per últim, segons la naturalesa d'allò que s'avalua, aquesta pot ser:

• L'avaluació de necessitats, que té per finalitat identificar i analitzar les
possibilitats, condicionants i limitacions de l'entorn en què es
desenvoluparà el programa.

• L'avaluació de disseny i conceptualització, aquesta s'aplica
immediatament després de preparar el projecte

• L'avaluació d'implementació i procés que analitza com funcionen tots
els components del programa

• L'avaluació de cobertura que determina fins a quin punt el programa
aplicat ha arribat a la població objecte del mateix
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• L'avaluació de productes que té per objecte valorar, interpretar i jutjar
els productes d'un programa. Entenent per productes: els resultats
immediats, l'impacte i els costos.

El capítol segueix amb un apartat sobre l'avaluació de tipus econòmica. El
fet de donar un major pes a aquest tipus d'avaluació respon a que les
polítiques públiques de formació estan finançades total o parcialment per
l'erari públic i és necessari conèixer si cal gastar en la formació no reglada
els recursos que s'hi destinen. Dins l'àmbit de l'avaluació econòmica
s'inclou diferents tipus d'anàlisi:

• L'anàlisi Cost-Benefici
• L'anàlisi Cost-Eficàcia
• L'anàlisi Cost-Eficiència

Tots ells permeten valorar si les inversions realitzades són adequades o
rentables, tenint en compte els resultats del programa obtinguts. Cadascun
d'ells, però, té un seguit d'avantatges i inconvenients.

El capítol finalitza amb un apartat que fa referència als instruments de
l'avaluació més utilitzats: l'enquesta, l'observació, la recopilació i l'anàlisi
documental.

116



I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

L'avaluació de polítiques publiques de formado: fases, tipus i instruments

III.1.- LES FASES DE L'AVALUACIÓ

Segons quina sigui la participació de les parts interessades1 en l'avaluació
del programa i la seva posterior utilització, l'esquema i en conseqüència
les fases són diferents (Alvira, 1991):

a.- L'esquema tradicional
b.- L'esquema participatiu

a) L'esquema tradicional

Aquest no té en compte, d'una manera explícita, ni la participació de les
persones que han realitzat el programa ni les parts interessades en el
mateix. En aquest esquema tampoc s'intenta orientar l'avaluació cap a la
seva posterior utilització. Les fases de l'avaluació, aplicant l'esquema
tradicional, són les que s'assenyalen a continuació:

_ __
Taula III.l.- Fases d'una avaluado seguint P esquema tradicional
Fase 1.- Familiaritzar-se amb el programa
Fase 2.- Decisió sobre la viabilitat de l'avaluació
Fase 3.- Determinació del tipus d'avaluació
Fase 4.- Disseny de l'avaluació
Fase 5.- Recull de la informació
Fase 6.- Anàlisi de les dades
Fase 7.- Redacció de Pinforme

Font: Alvira, 1991

Fase 1.- L'objectiu d'aquesta fase és la de familiaritzar-se amb el programa
objecte d'avaluació, per això és necessari dur a terme:

• Una anàlisi de la documentació legal (decrets, lleis, normativa, etc.) i
doctrina sobre el programa.

• Diverses entrevistes amb els responsables o la direcció del programa i
amb aquells que han encarregat l'avaluació.

• Una observació informal dels participants "in situ".

'S'entén per parts interessades, entre altres, els decisors (l'Administració Pública, els
polítics, etc.) que gestionen i dissenyen els programes, la direcció i el personal del
centre, els patrocinadors o promotors i els usuaris o beneficiaris.
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Fase 2.- La finalitat d'aquesta fase és determinar fins a quin punt el
programa és avaluable, assegurar que els objectius de l'avaluació no són
ocults i fixar els condicionants temps i recursos. Per això cal trobar
resposta a les qüestions següents:

• Quines són les parts interessades en el programa i en l'avaluació
• Quins motius hi ha per dur a terme l'avaluació
• Quin és el termini de presentació dels resultats
• Quin és el pressupost de l'avaluació
• Quines respostes es vol aconseguir de l'avaluació per tal de fixar el tipus

d'avaluació necessària.

Les respostes de les qüestions anteriors permetran veure si el programa
esta ben definit, si s'ha implantat correctament, si els objectius i efectes
esperats estan ben especificats i quin tipus d'avaluació s'aplicarà.

Fase 3.- En aquesta fase, a partir dels resultats obtinguts en la fase anterior,
es determina exactament el tipus d'avaluació a realitzar segons es mostra
en l'esquema següent.

Esquema per determinar el tipus d'avaluació

Fase 1.- Familiaritzar-se amb el programa

Fase 2: Es viable r avaluació de
programa

NO
fidel
procés

Fase 3: Determinació del tipus d'avaluació

L'avaluació vol conèixer si.el
jrograma funciona com es va plantejar" SI Av. implantació
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NO

SIvol conèixer l'efecte sobre la societat

vol saber els resultats o efectes
del programa

cal considerar els costos i beneficis

Avaluació
d'impacte

Avaluació de
resultats

Avaluació
econòmica

Fase 4.- En la quarta fase a partir del tipus d'avaluació a realitzar,
s'elabora el projecte o disseny que guia a 1'avaluador en el procés de
recollir, analitzar i interpretar les dades. Així doncs, el disseny de
l'avaluació es pot definir com un pla global que integra de manera
coherent i correcta tècniques per recollir les dades a utilitzar, anàlisis
previstes i objectius.

Per això, és necessari veure l'adequació entre disseny i objectius a partir
dels següents criteris de validesa (Garcia et al.,1986):

i) El criteri de la validesa interna (Campbell i Stanley)
ü) El criteri de la validesa externa (Campbell i Stanley)
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iii) El criteri de la validesa de constructe (Campbell i Reichart)
iv) El criteri de la validesa estadística (Campbell i Cook)

i) El criteri de la validesa interna.- Un disseny d'avaluació té validesa
interna quan totes les possibles explicacions alternatives queden
controlades pel disseny, de manera que els resultats tindran una
interpretació inequívoca. És a dir no hi ha variables pertorbadores, ni
possibilitat d'establir relacions causals entre variables.

Cal assenyalar que un disseny avaluatiu pot tenir major o menor validesa
que un altre, però és difícil dir que un disseny té validesa interna i un altre
no. De fet, el grau de validesa interna d'un disseny és el que limita la
interpretació analítica dels resultats de l'avaluació. Els autors T.D.
Campbell i J.C. Stanley mostren quatre categories de variables
pertorbadores que originen possibles explicacions alternatives:

• Les característiques inicials o experiència prèvia dels individus objecte
d'avaluació

• Els esdeveniments externs a l'avaluació que tenen lloc durant la mateixa
• El procés de maduració dels individus que participen en l'avaluació
• Els efectes derivats de la pròpia utilització de tècniques diferents

ü) El criteri de la validesa externa. Una avaluació té validesa externa quan
els resultats obtinguts en la mateixa poden ser generalitzats a altres
individus, altres situacions, contexts o altres moments diferents d'aquells
en els quals es va realitzar. A priori, es pot adoptar quatre estratègies
diferents per garantir l'acompliment del criteri de validesa externa2:

• Utilitzar mètodes de mostreix aleatoris tant en la selecció dels individus
a avaluar, com dels contexts, situacions i temps

• Aplicar la creació i selecció deliberada de grups heterogenis d'unitats
d'anàlisi, situacions i dates

• Utilitzar exemples i casos modals
• Determinar les característiques d'aquelles unitats d'anàlisi, contexts i

moments que es vol generalitzar

ui) El criteri de la validesa de constructe. Aquest criteri està relacionat
amb la possibilitat de que la definició operativa d'una causa o un efecte
pugui realitzar-se en termes de més d'un constructe.

2Les quatre estratègies estan ordenades de manera que la última és la més fàcil de dur a
terme, però també és la que té menys capacitat de generalització, és a dir té menys grau
de validesa externa.

120



I
L'avaluació de polítiques publiques de formado: fases, tipus i instruments

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
'i

I

I

I

I

El problema de la validesa de constructe és una qüestió de medició i d'una
manera global, la solució és utilitzar indicadors múltiples i mètodes
múltiples. Per aconseguir un elevat grau de validesa de constructe cal:

• Delimitar de manera clara i precisa els constructes a utilitzar
• Utilitzar operacions múltiples en la traducció del constructe
• Utilitzar, sempre i quan sigui possible, mètodes múltiples en l'obtenció

de les dades

iv) Et criteri de la validesa estadística. En molts casos l'avaluador ha de
prendre decisions sobre els efectes i relacions d'una anàlisi estadística. Al
treballar amb mostres s'ha d'utilitzar test de significació, i s'ha de decidir
amb quin nivell de significació es treballa. Així doncs, la validesa
estadística esta relacionada amb l'error aleatori, és a dir amb la fiabilitat i
estabilitat de les dades. Els factors que, potencialment, poden afectar la
validesa estadística són:

• El poder estadístic del test corresponent
• La fiabilitat de les mesures
• Els factors aleatoris del procés d'investigació
• La heterogeneïtat aleatòria dels individus a investigar

Fase 5.- Les dades i la informació a recollir es poden classificar en quatre
categories:

• La informació sobre el programa i els seus components
• Els efectes i objectius del programa
• Les condicions, variables, antecedents, és a dir, el context de la situació

en la que opera el programa
• Les condicions i variables que sorgeixen en el context durant el

funcionament del programa i que el poden afectar.

Després de determinar quina informació cal obtenir, s'ha de fixar els
mètodes de recollida (enquestes, entrevistes de profunditat, anàlisi de
documentació, equacions estructurals, etc.) i els instruments de mesura
(aquests instruments han d'acomplir dues característiques: fiabilitat i
validesa).

Fase 6 i 7.- En la sexta fase s'analitzen les dades seguint el disseny previst
i d'acord amb el tipus d'avaluació a realitzar. Tot seguit després
d'interpretar i valorar la informació obtinguda, en la última fase s'elabora
l'informe d'avaluació.
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L'objectiu de 1'informe es el de proporcionar la informació necessària. El
seu contingut no es limita a transmetre els resultats obtinguts en
l'avaluació sinó que ha de proporcionar informació sobre els objectius, el
context, les activitats, els resultats del programa, els resultats de
l'avaluació i les limitacions detectades en el desenvolupament del
programa (Pérez, 1993).

b) L'esquema participatiu

Aquest sorgeix a conseqüència del debat que els especialistes en avaluació
van mantenir, durant els anys 70 i principis dels anys 80, amb relació a la
deficient o nul·la utilització dels resultats de l'avaluació i l'existència dels
diferents interessos que formen el marc interpersonal i polític en què es
desenvolupa l'avaluació ( Subirats, 1989).

El descontent dels avaluadors davant els limitats efectes dels seus treballs,
degut al poc ús que tenien els resultats de les avaluacions en el món real de
les decisions públiques, tenia l'origen principalment en la inèrcia de
l'actuació politico-administrativa, de manera que només quan els resultats
de l'avaluació coincidien amb la voluntat dels decisors polítics l'efecte de
l'avaluació era més perceptible.

Es va reconèixer que per millorar l'ús de l'avaluació era necessari dur a
terme canvis en l'organització. Així doncs, en el procés d'avaluació es
defineixen els problemes sobre els que cal actuar, el marc propi de cada
política, s'identifica als individus i grups afectats per aquesta política, es
constaten les hipòtesis de partida del programa i la seva prioritat. Al
mateix temps, els avaluadors han de tenir en compte certs aspectes que
poden influir en la posterior utilització de l'avaluació:

• La rellevància del treball
• Una comunicació contínua entre els usuaris de l'avaluació i els

avaluadors
• Un compromís amb el procés avaluador d'aquells que hauran d'utilitzar-

ne els resultats.
• Presentar els resultats de manera admissible i comprensible per als

decisors públics
• Concretar certs terminis en els quals es lliurarà un avanç dels resultats
• Els avaluadors han de ser conscients i respectar els diferents interessos

que hi ha entorn al programa i en conseqüència els diversos punts de
vista amb relació al problema tractat
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I
Incloure en el disseny de l'avaluació la participació dels decisors i la
posterior utilització de l'avaluació, així com la seva publicació

I En aquest cas les fases de l'avaluació són les que es mostren a continuació.
Cal assenyalar, però, que en aquest esquema la participació de les parts

•

interessades hi és present al llarg de tot el procés avaluador per tal
d'aconseguir una posterior utilització dels resultats de la mateixa (Alvira,
1991).

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
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FASES EN LA REALITZACIÓ D'UNA AVALUACIÓ
(ESQUEMA PARTICIPATIU)

IDENTIFICACIÓ DE LES PARTS INTERESSADES
(fase I)

ORGANITZACIÓ D'UN GRUP DE TREBALL AMB ELLES
(fase II)

DELIMITACIÓ D'OBJECTIUS I PREGUNTES DE
L'AVALUACIÓ (fase III)

PRENDRE DECISIONS SOBRE EL DISSENY, MÈTODES I
MEDICIÓ (fase IV.a)

NO

ES POT IDENTIFICAR COM S'UTILITZARAN
LES RESPOSTES D'AQUESTES PREGUNTES

BUSCAR
NOVES

PREGUNTES

DONADA L'UTILITZACIÓ PREVISTA, VAL LA PENA
FER L'AVALUACIÓ
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1.- ELS MÈTODES SÓN ADEQUATS PER LES PREGUNTES
DE L'AVALUACIÓ.

2.- ELS RESULTATS QUE S'OBTINGUIN TINDRAN
CREDIBILITAT.

3.- ELS MÈTODES A UTILITZAR ESTAN DINS DEL
PRESSUPOST.

4.- ELS RESULTATS OBTINGUTS S'UTILITZARAN.
(fase IV.b)

RECOLLIDA DE LA INFORMACIÓ I DADES
(fase V)

ANÀLISI DE LES DADES
(fase VI)

IMPLICACIÓ DEL GRUP DE TREBALL EN L'ANÀLISI
(fase VII)

DECISIÓ SOBRE COM UTILITZAR I APLICAR L'ANÀLISI
DE LES DADES I INFORMACIÓ (fase VIII)

DECISIÓ SOBRE LA DIFUSIÓ DE L'AVALUACIÓ
(fase IX)



I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
i
i
I
I
I
I
I
I
I
I

L'avaluació de polítiques publiques deformado: fases, tipus i instruments

III.2.- ELS TIPUS D'AVALUACIÓ

L'avaluació pot ser de diferents tipus segons a) el moment en que es
realitza, b) d'acord amb la procedència de Pavaluador i c) la naturalesa
d'allò que s'avalua (Espinoza, 1993).

a) Segons el moment en que es realitza es pot diferenciar entre els
següents tipus d'avaluació:

a.l.- L'avaluació formativa: Aquesta es realitza de manera sistemàtica
durant el desenvolupament del projecte i permet realitzar una
retroalimentació (feed-back). En conseqüència, s'aplica durant les diferents
fases del programa: diagnòstic, formulació, implantació i execució. La
finalitat és millorar el procés de formació mentre aquest es duu a terme
(Cabrera, 1996), mitjançant una anàlisi del funcionament real del programa
i de totes les àrees connectades al mateix (Subirats, 1989).

a.2.- L'avaluació sumativa: Aquesta es realitza al final del projecte amb la
finalitat de valorar els resultats produïts pel programa i donar un judici de
valor global de cara a millorar les properes edicions d'aquest (Cabrera,
1996) i Subirats (1989).

b) Segons la procedència de l'avaluador el tipus d'avaluació pot ser:

b.L- L'avaluació interna: En aquest cas l'avaluador forma part de la
mateixa institució que imparteix el programa. D'aquesta manera s'eliminen
els possibles conflictes que pot originar el fet de ser avaluat per una
persona desconeguda. A la vegada, és probable que l'avaluador tingui un
ampli coneixement del programa. D'altra banda, però, l'avaluador intern
ofereix menys garanties d'objectivitat perquè aquest és jutge i part, és a dir
té certes idees preestablertes amb relació al programa (Cohén i Franco,
1993).

b.2.- L'avaluació externa: L'avaluador, en aquest cas, no pertany a
l'organisme que executa el programa sinó que realitza l'avaluació per
encàrrec d'aquest. Així doncs, es valora positivament el fet que
l'avaluador, és probable, que tingui certa experiència en l'avaluació de
diferents programes i un bon coneixement de la metodologia a aplicar.
Mentre que es qüestiona l'objectivitat de l'avaluador així com el major pes
que es dóna al mètode amb relació al coneixement de l'àrea en què es
realitza el programa (Cohén i Franco, 1993).
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b.3.- L'avaluació mixta: L'equip de treball del procés avaluador esta
format per avaluadors dels dos tipus anteriors: interns i externs. D'aquesta
manera es pretén superar les anteriors dificultats, alhora que mantenir les
avantatges (Cohén i Franco, 1993).

c) Segons la naturalesa d'allò que s'avalua:

Cicle del programa

I
Anàlisi: prioritat de necessitats.
Definició d'objectius

i

Planificació:
- sobre què
-aquí
-com
- amb quins mitjans
- quan
-quant

Realització

i
Planificació:

-a curt
- a mig
- a llarg

Font: Cabrera, 1996 i Alvira, 1991

Modalitat d'avaluació3

Avaluació de necessitats
conceptualització i disseny

Avaluació de la
implantació
o procés i de la cobertura

Avaluació de l'eficàcia,
l'efectivitat, l'impacte i
l'eficiència

I

I

I

3 L'avaluació formativa (tipus a) coincideix amb l'avaluació de conceptualització del
disseny i la d'implantació (tipus c). Mentre que l'avaluació sumativa es correspon amb
l'avaluació d'impacte i d'eficiència. (Ballarí, 1992)
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c. 1.- L'avaluació de necessitats.

Aquest tipus d'avaluació analitza la situació en la que es durà a terme el
programa, per tal de conèixer exactament quina és la magnitud i
característiques del problema que es vol resoldre amb el mateix. La
finalitat, és doncs, la d'identificar i analitzar les possibilitats, condicionamos
i limitacions de l'entorn en què es desenvoluparà el programa ( Alvira,
1991). Per això és necessari (Espinoza, 1993; Stufflebeam i Shinkfield,
1987):

• Identificar els problemes o necessitats que el programa pretén cobrir4.

• Analitzar si els objectius del programa estan relacionats amb les
necessitats reals que ha de resoldre.

• Indicar la població a la que s'adreça el programa. Identificant les
persones directament afectades (grau de prevalença) d'una banda i
detectant la possibilitat d'incrementar el seu nombre d'una altra.

• Especificar els trets característics de la població a la que el programa va
adreçat, assenyalant els requisits i condicions que aquests han
d'acomplir per tal de poder participar en el mateix.

• Conèixer les parts interessades en el programa.

• Realitzar una valoració global del programa, a partir de les dades
obtingudes en les fases anteriors, per tal de determinar quins aspectes
del mateix són adequats per cobrir les necessitats i quins aspectes no ho
són.

• Dur a terme els canvis necessaris per ajustar els objectius del programa
al context analitzat.

c.2).-L'avaluació de disseny i conceptualització.

Aquesta s'aplica immediatament després de preparar el projecte. L'objectiu
de l'avaluació és valorar la qualitat del disseny i components del programa,
per tal de proporcionar informació útil per prendre decisions amb relació a

4E1 principal problema d'aquest tipus d'avaluació és definir el concepte de necessitat.
Aquest s'acostuma a expressar com la diferència entre allò que és i allò que hauria de
ser. És a dir, el desfàs entre la realitat social en la que s'aplica el programa i la situació
considerada ideal. Malgrat això aquesta situació ideal pot ser de molts tipus diferents.
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la pertinença dels objectius així com la selecció i planificació de les
activitats per aconseguir-los, optimitzant, d'altra banda, els recursos
disponibles. En definitiva, es vol conèixer si el programa previst és el més
adequat per satisfer la necessitat que ha originat la seva existència
(Espinoza, 1993). D'aquí, la importància de centrar l'avaluació en (Ballart,
1992; Alvira, 1991; Stufflebeam i Shinkfield, 1987):

• Els objectius: Identificar els objectius específics que pretén aconseguir
el programa, tot comprovant la seva viabilitat o bé l'absència d'algun
d'ells.

• Els elements: Cal assenyalar els components que formen el programa,
així com les interaccions que existeixen entre ells.

• Les activitats: Indicar les activitats i serveis que ofereix el programa,
juntament amb el suport que s'espera rebre de diferents institucions o
administracions per al seu manteniment. Comprovar que aquestes
activitats permetran aconseguir els objectius fixats.

• Els recursos: Dins d'aquest aspecte s'inclou factors com el finançament
econòmic, el personal, l'assessorament, el temps, el material, l'espai,
etc.

• Els condicionants: Identificar les restriccions que van condicionar el
desenvolupament posterior del programa, per tal de trobar-hi solució.

En concret, l'avaluació de disseny i conceptualització aplicada als
programes de formació busca resposta a les següents qüestions (Cabrera,
1996):

Táula HL2.- Qüestions corresponents a l'avaluació deia conceptualització i disseny de
la formació . ' „ , - ' , ' °y >

Finalitat
- Valorar fins a quin punt la filosofia, els
objectius, els subjectes receptors de la
formació i la planificació de la formació
és la idònia per satisfer les necessitats
presents i/o futures que cal cobrir i és una
solució adequada per als problemes de
formació plantejats.
-Valorar la coherència interna entre els
components (objectius, subjectes,
tècniques, etc.) que intervenen en el
procés de formació

Qüestions a respondre
- Els objectius responen a les necessitats
de la formació ? (valoració d'objectius i
continguts)
- La població objecte i el procés de
selecció estan ben definits? (valoració
dels criteris de selecció i de l'eficiència
dels processos de selecció).
- Les activitats de formació, són les
idònies per als objectius i per a les
característiques dels participants ?
(valoració de la metodologia, tècniques i
recursos de formació).
- S'ha planificat la formació amb la
precisió necessària per garantir una
aplicació òptima ? (valoració del disseny
de la formació)
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c.3.- L'avaluació d'implantació i procés.

L'objectiu és garantir la correcta aplicació del programa dissenyat
(Ballart, 1992), és per això que cal analitzar com funcionen tots els
components del programa per conèixer com operen i determinar si
aconsegueixen o no els resultats esperats, per tal d'identificar si la
implantació ha estat o no l'adequada, introduint alhora les rectificacions
necessàries (Espinoza, 1993). D'aquí la importància de saber si s'arriba a
la població objecte, comparar el procés del programa amb el disseny que
s'havia previst i analitzar els efectes no esperats però aconseguits (Alvira,
1991). Les qüestions de l'avaluació d'implantació i procés de la formació
són les següents (Stufflebeam i Shinkfield, 1987) :

Taula III.3.- Qüestions de l'avaluacip d'implantació i procés de la formació

Finalitat

- Valorar la posada en marxa i
desenvolupament de la formació

- Controlar i perfeccionar la formació
mentre s'aplica

- Valorar les desviacions respecte del pla
previst

- Valorar la reacció i els progressos dels
participants en objectius intermedis

Qüestions a respondre

- S'està desenvolupant la formació tal
com s'havia previst? (valoració de les
discrepàncies)

- Quines modificacions caldria fer per
optimitzar l'execució del pla?

- Fins a quin punt el personal responsable
assumeix les seves funcions i posa en joc
les capacitats necessàries ?

- Es porta un control sobre els costos ?

- De quina manera estan reaccionant els
participants ?

- S'estan assolint els objectius intermedis

- Es produeixen efectes imprevistos que
caldria prendre en consideració ?

Font: Cabrera, 1996

c,A.-L'avaluació de cobertura.

Aquest tipus d'avaluació determina fins a quin punt el programa aplicat ha
arribat a la població objecte del mateix. L'anàlisi no es limita a calcular el
percentatge de població cobert pel programa (taxa de cobertura), sinó que
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va més enllà tot observant si s'ha produït un biaix en la cobertura
(sobrecobertura o sotscobertura5) i estudiant les barreres d'accés al
programa. En aquest sentit cal analitzar si la població objecte en coneix
l'existència, si disposa d'una adequada accessibilitat física i si l'accepta
(accessibilitat psíquica) (Alvira, 1991).

c. 5.- L'avaluació de productes.

La finalitat d'aquest tipus d'avaluació és valorar, interpretar i jutjar els
productes d'un programa. Aquesta modalitat és la més utilitzada i més ben
considerada. Inicialment, aquest tipus d'avaluació es limitava a comprovar
fins a quin grau s'havien aconseguit els objectius del programa.
Actualment, però, es reconeix tres tipus de productes diferents: els resultats
immediats, l'impacte i els costos (Espinoza, 1993).

C.5.I.- IS Avaluació de resultats. En aquest cas, es tracta d'analitzar el grau
en què el programa aconsegueix els resultats esperats, es valora tant els
canvis planificats com els imprevistos, que el projecte ha produït en els
participants. Així doncs, les qüestions que es planteja l'avaluador són
(Alvira, 1991):

• Veure si s'han aconseguit tots els objectius del programa
• La qualitat obtinguda en aquests objectius
• Els efectes imprevistos que s'han produït
• La valoració dels canvis positius i negatius produïts en els participants
• La importància de cada un dels efectes, bé sigui planificat o no
• Determinar si els canvis originats són rellevants per solucionar la

necessitat detectada.
• Analitzar si els resultats són conseqüència del programa amb un grau de

certesa raonable

La clau d'aquesta avaluació és l'atribució unívoca dels efectes, esperats o
no, al programa. Hi ha diferents àmbits de resultats, com més complexos

5 La sobrecobertura es produeix quan la població que participa en el programa excedeix
a la població objecte, per contra la sotscobertura indica que el programa només ha
arribat a una part de la població objecte. Normalment, la normativa que regula cada
programa defineix la població objecte i estableix un conjunt de normes o requisits que
determinen la participació o no dels diferents individus. Malgrat tot, si aquesta definició
és massa àmplia provoca una sobrestimació de la necessitat i comporta un ineficient ús
dels recursos que deriva del fet d'haver inclòs a persones que no necessiten el programa.
Mentre que si la definició és massa restrictiva, no s'inclou en el programa individus que
el necessiten, perquè no compleixen els requisits establerts (Ballarí, 1992).
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siguin i com més allunyats en el temps estiguin del programa, més difícil
serà establir la relació causal que es pretén entre entrada, procés i resultats.

L'avaluació de resultats és sinònim d'avaluació d'eficàcia perquè en
ambdós casos es pretén obtenir informació suficient i concloent sobre si el
programa aconsegueix o no els resultats buscats (Cabrera, 1996).

c.5.11. L'avaluació d'impacte. La metodologia de l'avaluació de resultats i
l'avaluació d'impacte és molt semblant, la diferència rau en el tipus de
població en la què es realitza l'anàlisi dels efectes o resultats dels
programa. Així, en el primer cas s'analitzen quins són els resultats d'aquest
sobre la població objecte i concretament en els usuaris, mentre que en el
segon tipus d'avaluació s'analitzen els efectes del programa en l'entorn
social en general (Alvira, 1991).

Es pot donar el cas que, el programa aconsegueixi els objectius fixats, però
no tingui cap incidència social o bé aquesta sigui negativa. Al mateix
temps, certs programes no aconsegueixen els objectius desitjats però són
eficaços en respondre a les necessitats de l'entorn. En qualsevol cas,
l'avaluació d'impacte ha de respondre els aspectes següents (Espinoza,
1993):

• Inclou el programa tots els usuaris als que esta adreçat ?
• Participen en el programa persones que no compleixen els requisits

necessaris ?
• Els canvis provocats per l'aplicació del programa afecten de manera

directa o indirecta a altres persones ?
• L'aplicació del programa ha comportat canvis estructurals en la societat?
• Quina és la naturalesa dels impactes ?

Les dues qüestions últimes són complexes perquè fan referència als efectes
a llarg termini i a les cadenes causals dins de l'estructura social. No obstant
això, a vegades s'estudia l'impacte provocat comparant els efectes produïts
per diferents programes destinats a cobrir les mateixes necessitats socials
(Cabrera, 1996).

c.5.III. L'avaluació de costos o econòmica. Aquest tipus d'avaluació té un
especial ressò entre els administradors i legisladors socials, donat que
l'anàlisi es centra en la relació costos i resultats d'un programa. Pel que fa
als costos, cal diferenciar entre els derivats del propi programa (personal
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docent, administratiu, tècnic, recursos per la formació, material, despeses
de capital, etc.) i els costos dels participants. Aquests poden ser tant
directes (matrícula, material, transport, dietes, etc.) com indirectes (cost
d'oportunitat, etc.) (Alvira, 1991). Dins l'àmbit de l'avaluació econòmica
s'inclou diferents tipus d'anàlisis, la descripció dels quals es realitza en
l'apartat següent:

• L'anàlisi cost-benefici
• L'anàlisi cost-eficàcia
• L'anàlisi cost -eficiència

En el cas de programes de formació, les qüestions de l'avaluació de
producte són (Cabrera, 1996):

Taula III.4.- Qüestions corresponents a l'avaluació de productes en programes
de formació ^ ' , - > < * ' * ' . ' / ^

Finalitat

- Anàlisi de l'eficàcia. Acreditar àmbits
d'assoliment aconseguits pels participants
(resultats immediats).
-Anàlisi de l'efectivitat. Utilitat de la
formació per millorar els comportaments i
rendiments professionals (resultats a mig
termini).
- Anàlisis de l'eficiència: solucions
alternatives segons cost-benefici, cost-
efectivitat
- Anàlisis de l'impacte.

- efecte de la formació sobre els
paràmetres físics d'explotació

- efectes econòmics de la formació
(resultats a mig i a llarg termini)

Qüestions a respondre

- Quins coneixements i habilitats han
adquirit els participants com a resultats
immediats de la formació rebuda?
- Quina aplicació s'està fent dels
coneixements i habilitats en el treball ?
- Què ha millorat dels comportaments
professionals ?
- Què ha millorat en els rendiments
professionals ?
- Com incideix la formació en la
variació dels paràmetres d'explotació
- Es pot determinar l'impacte econòmic
i financer de la formació pels seus
efectes en el compte d'explotació ?

d) Tipologies

Per últim, en la taula següent es mostren les diferents finalitats de
l'avaluació de programes de formació, tenint en compte el tipus
d'avaluació i el nivell decisional en què aquesta es planteja.
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ÍTàiilà HÉ&- Plantej
Nivell de decisió

Política i plans de
formació (Direcció
de formació)

Programa de
formació (gestors o
responsables de
formació)

Sessió de formació
(Monitor o docent )

aments de l'avaluació de pro^amesidé formació*^ :;
Avaluació de la

conceptualització i
disseny

Anàlisi valorareu
del pla de formació:
. sobre quines bases
s'elabora ?
. quina relació té
amb els problemes
de funcionament ?
. té en compte les
necessitats de les
diferents categories
de personal ?

Anàlisi valorareu
del disseny del
programa de
formació:
.objectius pertinents
?
. selecció efectiva
dels participants ?

metodologia
adequada
. personal idoni ?
. recursos suficients
?

context físic
adequat ?

Valoració de la
sessió:
. formulació clara

Avaluació
d'implantació i

procés
Seguiment de la
gestió operativa i
econòmica del pla
de formació:
. quina cobertura es
té?
. se segueix el
pressupost fixat?

quines
modificacions estan
succeint en la
programació ?
.Seguiment dels
elements claus del
pla per al relació
que tenen amb el
seu èxit
Controlar i
perfeccionar el
programa de
formació mentre
s'executa:

reacció dels
participants ?

compliments
formals del personal
7

activitats
d'ensenyament ?

problemes de
coordinació ?
.Control dels
elements clau que
garanteixen l'èxit
del programa
Valoració inicial
dels participants
adequació del punt

Avaluació de
producte

A mig/llarg termini
Anàlisi de
l'impacte:
.incidència en
l'assoliment dels
objectius de
l'empresa
.incidència en les
relacions amb
l'exterior
.incidència en els
processos interns

A curt/mig termini
. efectes de la
formació:
quines conductes
professionals ?
quins rendiments
professionals ?
.opinió diferida
dels participants:
factors que
dificulten o
faciliten la
transferència ?
motivació ?
imatge de la
formació ?

Immediata a la
formació.
Avaluació dels

6 En cada quadricula és necessari determinar quins són els objectius i qüestions que
s'han de respondre, els criteris d'avaluació i els indicadors a utilitzar, qui és el personal
responsable de dur a terme i que s'implica en el procés avaluador, quina metodologia i
tècnica és la més adient per recollir la informació i trobar resposta a les qüestions
plantejades, quines són les fonts d'informació a utilitzar i quin tipus d'informe cal
preparar (Cabrera, 1996)
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dels objectius
pedagògics ?

estructuració
adequada del
contingut ?

practiques
suficients ?
. nivell de dificultat
de les pràctiques
adequat ?

de partida:
. posseeixen els
participants els
prerequisits de
formació ?
.Avaluació
formativa: control i
millora dels
processos
d'ensenyament i
aprenentatge durant
el seu
desenvolupament.

aprenen els
participants ?
. quines dificultats
estan tenint?

aprenentatges:
coneixements

adquirits ?
habilitats

desenvolupades ?
. canvi d'actituds ?

Font: Cabrera, 1996

Cal assenyalar que, malgrat cada tipus d'avaluació s'ha esmentat per
separat, amb uns objectius i funcions específiques, i diferents de la resta
d'avaluacions, aquest fet no limita la possibilitat de que els diversos tipus
no estiguin interrelacionats7. En conseqüència, l'avaluació ideal d'un
programa seria aquella que, utilitzant tots els tipus d'avaluació, permetria
oferir una visió global i àmplia del mateix (Stufflebeam i Shinkfield,
1987).

Malgrat això, els motius pels que no s'acostuma a realitzar avaluacions
comprensives, implicant tots els tipus d'avaluació indicats són, d'una
banda, per raons pragmàtiques a causa de que normalment 1'avaluador
només es preocupa per un aspecte concret (aspecte que s'escau a un
determinat tipus d'avaluació). D'altra banda, hi ha raons de caire històric,
que deriven del fet que cada tipus d'avaluació ha sorgit d'una disciplina
diferent (Alvira, 1991):

• L'avaluació de costos prové de les ciències econòmiques
• L'avaluació de la implantació sorgeix en el camp de les ciències

polítiques
• L'avaluació de resultats deriva de la psicologia, sociologia i pedagogia
• Avaluació d'impacte té el seu origen en l'enginyeria i posteriorment

s'amplia el seu camp cap al conjunt de les ciències socials

'L'avaluació econòmica pressuposa l'aplicació de l'avaluació de resultats, aquesta
pressuposa l'avaluació d'implantació, alhora que aquest pressuposa l'avaluació de
necessitats.
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III.3.- EL TIPUS D'AVALUACIÓ ECONÒMICA

a) Introducció

En la majoria de països, les polítiques públiques de formació estan
finançades total o parcialment per l'erari públic. Alhora, aquest
subministra molts altres serveis i els recursos dels que disposa són limitats.
D'aquí la importància de preguntar-se: Quina quantitat, destinada a la
formació, ha de finançar l'Estat ?.

Es tracta del problema de l'assignació correcta dels recursos, en el sector
de l'economia aliena al mercat (Vàizey, 1976). En aquest context,
l'avaluació dels beneficis i dels costos associats als programes de formació
és útil per respondre a certes preguntes: Val la pena gastar en la formació
els recursos que s'hi destinen? Responen els programes de formació a les
expectatives i necessitats reals de l'empresarial i del mercat de treball ? Es
pot obtenir millors resultats amb els mateixos recursos, o bé aconseguir els
mateixos resultats amb menys diners ? etc. Per aquest motiu, el tipus
d'avaluació econòmica, té un ressò especial entre els administradors i
legisladors socials.

Tanmateix, com s'ha vist en l'apartat anterior, dins l'àmbit de l'avaluació
econòmica s'inclou diferents mètodes sistematitzats, que tenen per finalitat
donar racionalitat econòmica a les decisions d'inversió i despesa públiques
(Solanet et al., 1984).

b) L'Anàlisi Cost-Benefici

Els primers estudis, dels que posteriorment va sorgir l'Anàlisi Cost-
Benefici (ACB), se situen durant el segle XIX, en les aportacions
realitzades per enginyers de l'Escola de Ponts i Camins de França (Benítez,
1991). En concret, cal destacar els treballs de J. Dupuit, aquest autor va
introduir el concepte d'excedent del consumidor, peça clau en l'Economia
del Benestar8.

8 De fet hi ha una forta relació entre l'ACB i l'Economia del Benestar, perquè el primer
busca criteris per tal d'analitzar la contribució al benestar d'una determinada política
pública.
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No obstant això, va ser a partir dels anys 60 quan l'ACB es forma com una
anàlisi consistent, amb una coherència i un substrat teòric, que permet
dotar a les inversions i despeses públiques d'uns criteris diferents als de la
selecció d'inversions al sector privat9 (Caumel, 1979). L'objectiu
d'aquesta tècnica és maximitzar els beneficis socials que es deriven de l'ús
d'uns recursos, o maximitzar el benestar social (Rodríguez, 1990).

Aquesta eina d'anàlisi consisteix en avaluar, en termes monetaris, el
corrent de beneficis (els beneficis es calculen d'acord amb els preus ombra,
definits com l'augment de benestar social originat per una unitat extra de
producció pública) que genera cada una de les alternatives que s'estudien,
avaluar en termes monetaris el corrent de costos (aquests es valoren com
costos d'oportunitat social per la utilització d'una unitat extra de recursos)
corresponent i reduir ambdós corrents a un valor actual mitjançant una taxa
de descompte (aquesta taxa és la taxa social marginal de descompte). Per
tal que, mitjançant un criteri de decisió (valor actualitzat net, taxa de
rendiment intern, ratio benefici/cost ), escollir la millor alternativa, des
del punt de vista de la societat10 (Albi, 1989).

Per calcular el valor actual net del projecte s'ha d'aplicar una taxa de
descompte, ja que els individus tenen una preferència temporal. En aquest
cas, normalment es realitza una anàlisi de sensibilitat perquè així el decisor
pot valorar el potencial i les limitacions del programa. Una altra manera de
presentar els resultats és mitjançant la taxa de rendiment intern del
projecte. És a dir, el valor de la taxa de descompte que iguala a zero la
suma del saldo de costos i beneficis acumulats en el temps. Finalment, els
resultats també es poden presentar en forma de rati entre beneficis i costos.
S'aplica una taxa de descompte, la mateixa, per separat als beneficis i
costos anuals. La suma ponderada dels beneficis es divideix per la suma
dels costos descomptats. Si el quocient és la unitat, els costos i beneficis
són idèntics a l'aplicar una determinada taxa de descompte. Si el resultat és
superior a la unitat, els beneficis són superiors als costos, el nombre
resultant mostra quantes vegades els beneficis són superiors als costos. Per
contra, un resultat inferior a la unitat indica que els costos són superiors als
beneficis.

9 En el procés de desenvolupament i maduració de l'ACB autors com Marglin, Dasgupta
i Sen han tingut un paper destacat.

10 L'aplicació de l'ACB es pot realitzar ex-ante, amb caràcter previ a l'adopció d'un
programa o de manera ex-post, com a mecanisme de comprovació del projecte. També
es pot dur a terme per tal de comparar diferents programes, o bé comparar un únic
projecte amb Palternativa de no realitzar-lo o status quo.
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Abans-dels anys 70, F enfocament tradicional de l'ACB no feia cap
referència crítica al mercat, és a dir en l'avaluació de programes públics
s'aplicaven els mateixos principis que en J'avaluació privada; de manera
que el mètode tradicional se centrava en la maximització de l'ingrés
nacional, calculat a partir dels preus de mercat.

A partir dels anys 70, però, sorgeix un nou enfocament en l'avaluació
econòmica de programes, que qüestiona l'acceptació dels preus del mercat
com un mecanisme que permeti aconseguir una assignació socialment
eficient. Alhora, es pretén crear una metodologia útil.per a la política
econòmica per tal de facilitar P elecció d'aquells programes més adequats
als objectius nacionals (Benítez, 1991).

'• À

Aquest nou enfocament -sorgeix de diverses institucions internacionals
(FOrganització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE),
l'Organització de les Nacions Unides per al Desenvolupament Industrial
(ONXJDI) i el Banc Mundial ), que van elaborar diferents manuals on
s'estableix un marc per unificar els criteris de selecció entre programes, i
es proporciona una metodologia en base a la que avaluar aquests.

Amb aquesta metodologia es pretén aconseguir que, mitjançant les
adaptacions necessàries, els preus de mercat puguin ser útils per calcular
,els veritables costos i beneficis socials. Per això, s'argumenta que el suport
teòric d'aquest enfocament. es troba en la teoria micro-económica
neoclàssica, ja que es vol corregir al mercat perquè s'aproximi a la
hipotètica situació de competència perfecta. És a dir, eh lloc de calcular els
preus de mercat per avaluar els beneficis i costos d'un programa,
s'utilitzen aquells preus que generaria el mateix en una situació de
competència perfecta (Benítez, 1991).

Cal assenyalar, tanmateix, que tot i que el manual de la UNIDI es
considera com un marc de referència ideològic, degut al caràcter normatiu
de les seves propostes. El manual de la OCDE ha generat majors
discussions relacionades amb els preus comptables (preus ombra) o bé amb
relació a les polítiques impositives òptimes1 '(Caumel, 1979).

11 L'OCDE indica que el veritable cost d'oportunitat del programa són els preus

K internacionals als que es pot adquirir els recursos en ell subministrats, mentre que la
UNIDI assenyala que els recursos es valoren en termes de la disposició a pagar per part
del públic.

I 13S
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En aquest cas, es considera l'ACB com una tècnica d'anàlisi sistemàtic de
totes les facetes d'una presa de decisió, sota determinats judicis de valor
explicitats. Es destaca, així, el caire pragmàtic de l'ACB (Rodríguez,
1990).

Per últim, indicar que hi ha un elevat nombre d'estudis, en el camp de la
formació, en els que s'ha aplicat l'ACB. Entre altres cal assenyalar els
autors següents: Psacharopoulos, Woodhall, Mincer, Eicher, Banc
Mundial, Zymelman... ,13

c) L'Anàlisi Cost-Eficàcia

Aquesta és una eina alternativa per fer front al problema dels intangibles14

mitjançant la renúncia a l'intent de valoració monetària (Benítez, 1991).
L'Anàlisi Cost-Eficàcia (ACE) permet mesurar la relació entre els costos
totals d'un programa i els seus objectius, en conseqüència, la claredat i
especificació respecte els objectius del programa és essencial per la seva
avaluació (Knapp, 1988).

Ambdues variables; costos i eficàcia, es quantifiquen però no
necessàriament en termes monetaris, per això l'anàlisi no permet avaluar si
en un programa els beneficis excedeixen als costos, perquè els segons
estan expressats en termes monetaris i els primers en unitats d'eficàcia
(Levin, 1975). En aquest cas, l'avaluació es realitza de manera anàloga a
l'Anàlisi Cost-Benefici, excepte en la manca d'avaluació monetària dels
beneficis i la seva substitució per alguna mesura que indiqui l'eficàcia del
programa (Albi, 1992).

En aquesta anàlisi, l'avaluació pot prendre diferents criteris per l'elecció
entre diversos programes. En el primer cas, l'avaluació s'aplica a diferents
programes que tenen objectius iguals, amb la finalitat d'identificar quin

En l'estudi, l'autor indica extensament quines són les condicions, que des de
T enfocament institucionalista, ha d'acomplir l'ACB per ser considerat com una
metodologia útil.

13 En el treball de (Rodríguez, 1990) l'autor fa una revisió de l'àmplia gamma d'estudis
en els quals s'aplica l'ACB, realitzats en diferents camps com l'agricultura, educació,
transport i sanitat.

14 L'anàlisi cost-eficàcia va sorgir als anys 60 davant la necessitat d'avaluar certes
polítiques públiques, com les de defensa, en què els objectius estan perfectament
definits i són mesurables, però no en termes monetaris. També es coneix com anàlisi
cost-efectivitat.
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r

d'ells té un menor cost. Es a dir, si les alternatives comparteixen els
mateixos objectius però tenen diferents costos, llavors és possible escollir
aquell amb un cost inferior com el programa més cost-eficaç per
aconseguir els objectius fixats.

Per contra, el segon tipus utilitza l'Anàlisi Cost-Eficàcia per comparar dos
o més programes, amb nivells de costos similars, per tal d'avaluar quin
d'ells aconsegueix el major nivell de resultats (Levin, 1985).

A més a més, aquesta anàlisi es pot aplicar en dos tipus de situacions
diferents (Levin, 1987). En el primer cas, l'ACE s'utilitza per avaluar
programes alternatius amb la finalitat d'identificar l'opció més cost-eficaç,
a partir de les dues formes exposades anteriorment. Mentre que en el segon
cas, s'avalua un únic programa amb la finalitat de comprovar si és o no
cost-eficaç15.

Així, doncs, per avaluar si un programa és cost-eficaç s'ha de trobar
resposta a les tres qüestions següents (Cohén i Franco, 1993). Amb relació
a la primera cal veure si:

— _*_

• Es eficaç el projecte analitzat ?

Aquesta és la pregunta més important. Si la resposta és negativa, no és
necessari continuar l'anàlisi. Per contra, si el programa és eficaç, cal trobar
resposta a la segona qüestió:

• Quin és el cost del projecte ?

Des d'aquesta perspectiva, el cost es compara amb els resultats que genera
el programa, mesurats en termes d'eficàcia. Finalment, la tercera qüestió
planteja si:

• Els resultats obtinguts són un guany raonable per la despesa
realitzada ?

Certs autors (OCDE, 1991) classifiquen el/s programa/es en quatre
categories: cost baix/eficàcia elevada, cost elevat/eficàcia elevada, cost
baix/eficàcia baixa i cost elevat/eficàcia baixa.

15 Aquest segon enfocament és el que s'aplica en la investigació empírica que es porta a
terme en l'últim capítol, en què s'avalua la Formació Professional Ocupacional.
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Cal assenyalar, si més no, que l'anàlisi cost-eficàcia mostra els costos i les
conseqüències, però és necessària una decisió humana per considerar si els
efectes compensen els costos generats (Meyer i Lewin, 1987).

Existeix per tant, la necessitat de definir com es pot mesurar l'eficàcia. La
literatura que analitza aquest aspecte accentua la importància d'un bon
estudi ben planificat i dissenyat (Glynn et al., 1992).

Un bon disseny pot ser reconegut i avaluat per la manera en la que les
preguntes han estat especificades, i per les estratègies metodològiques
desenvolupades per dirigir aquestes qüestions. La informació qüestionada
pot ser descriptiva, explicativa i normativa.

Les qüestions descriptives busquen informació sobre condicions
específiques (per exemple, quants individus han participat en un
determinat programa de formació ). D'altra banda, les qüestions
explicatives pretenen establir les causes i els efectes del programa (per
exemple, si una determinada estratègia de la policia ha aconseguit una
reducció de la criminalitat). Mentre que les qüestions normatives analitzen
quin nivell de resultats s'ha aconseguit (per exemple, compara el nombre
de nens vacunats actualment amb els objectius sanitaris fixats) i quines
implicacions pot tenir una acció futura. Pel que fa a les qüestions de causa
i efecte, aquestes mostren majors dificultats metodològiques amb relació a
les qüestions descriptives, que són més fàcils de dur a terme.

Per mesurar l'eficàcia, s'ha de tenir present que, és el tipus de qüestió el
que determina la informació necessària, les fonts d'on s'obté aquesta
informació, el període i freqüència de recollida de les dades i els mètodes
per avaluar i analitzar els resultats. Mentre que l'elecció de la metodologia
adequada i fiable és una qüestió de judici de valor, més que un fet
objectiu.

Per 1'avaluador també és molt important determinar quin tipus d'eficàcia
pretén aconseguir. Per exemple, l'avaluació per determinar l'eficàcia de
Poutcome16 genera qüestions diferents i comporta altres fonts d'informació
en comparació a l'avaluació de l'eficàcia de l'output17. També és possible

16 L'outcome són les conseqüències directes i mesurables d'un programa, projecte o
política.

17 L'output són les unitats de bens o serveis produïdes per un determinat projecte o
política.
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que una determinada avaluació analitzi, simultàniament, diferents tipus
d'eficàcia portant a terme un nombre de qüestions diferents que generen
enfocaments de mesura distints.

D'aquí, l'existència de diferents mètodes per avaluar l'eficàcia. Els
principals són 1) els estudis de casos, 2)els indicadors de resultats, 3)
l'estudi d'investigació i 4) els models analítics quantitatius.

1) L'estudi de casos, és un mètode per mesurar l'eficàcia que descriu i
analitza les relacions d'un determinat programa i les relacions entorn al
mateix. La seva contrastació es realitza mitjançant una descripció
extensiva i una anàlisi cronològica dels fets i els esdeveniments produïts
entorn al programa. La seva validesa es basa en l'elevat nivell d'anàlisis i
explicació d'aquest. Tanmateix, és un mètode costos en temps i recursos
econòmics, i amb restriccions per tal de generalitzar els seus resultats.

2) Els indicadors de resultats o de rendiment, són expressions
quantitatives de diferents característiques o conseqüències d'un programa,
es tracta de mesuraments concisos de l'exercici dels programes, que són
fàcils de calcular i de seguir de manera periòdica (O'leary, 1995)18. Els
indicadors, tal com mostra la paraula, indiquen els resultats. En aquest
sentit, són un intent de descripció dels resultats d'un programa en què els
outcomes actuals o els impactes són difícils de mesurar. De fet, hi ha dos
tipus d'indicadors:

• i) Els indicadors absoluts, que mostren el volum o la incidència (per
exemple, el nombre d'alumnes que han superat un determinat nivell

• escolar)

ü) Els índex, que mostren els resultats relatius ( per exemple, el
percentatge d'alumnes que han superat un determinat nivell escolar)

Ambdós tipus es concentren en la descripció d'activitats agregades.
D'aquesta manera les seves funcions són bàsicament descriptives, però
poden, de manera limitada, aplicar-se a qüestions normatives i
explicatives. Aquests indicadors de resultats són poc apropiats per aportar
explicacions del que demostren i no sempre mesuren l'eficàcia directament
perquè no indiquen el grau d'acompliment de Pobjectiu/s proposat/s.

18 L'article ofereix una extensa visió dels indicadors de resultats aplicats als programes
de formació i foment de l'ocupació realitzats a Hongria i Polònia.
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Tanmateix, sovint han de ser utilitzats com a substituts (proxies) de
l'eficàcia, perquè en alguns casos és molt difícil identificar i mesurar els
resultats i els impactes del programa.

Per establir bons indicadors de resultats cal especificar clarament els
objectius del programa, ja que segons quins siguin aquests, certs
indicadors tindran més importància que altres. Tanmateix, aquests han de
remarcar els resultats del projecte, no els processos.

Alhora, s'han d'especificar de manera que sigui possible la comparació
entre programes19. Malgrat tot, aquest mètode només ofereix estimacions
aproximades, com per exemple la taxa de recol.locació, en lloc
d'estimacions sobre els efectes nets, com pot ser la probabilitat diferencial
de recol.locació dels participants en el programa en comparació amb els no
participants que es troben en circumstàncies similars.

3) L'estudi d'investigació compren una varietat de tècniques que analitzen
un conjunt de dades, sistematitzades i estructurades, d'una mostra o
població afectada per un programa o política. Tècniques com, les
entrevistes no estructurades, les entrevistes estructurades i els qüestionaris
busquen l'avaluació dels efectes d'un programa, des del punt de vista
subjectiu dels afectats pel mateix.

Tot i que, la finalitat principal d'aquest mètode és descriptiva, ofereix una
avaluació subjectiva del programa. Per tant, és un enfocament flexible i
versàtil per obtenir informació dels participants en un programa. El
problema és la capacitat per a jutjar si s'ha seguit la metodologia
apropiada.

4) Els models analítics quantitatius (models econometries, o de regressió),
mesuren les causes i els efectes del programa i el valor, que els programes
alternatius, afegeixen o ometen. Aquests models no mesuren l'eficàcia, per
ells mateixos, sinó que faciliten la decisió en l'elecció de diferents
alternatives. Presenten les dades d'una manera coherent i permeten una
descripció dels efectes del programa avaluat i dels programes alternatius.
Però no són apropiats per avaluacions que requereixen un judici qualitatiu
o una combinació de judicis qualitatius i quantitatius.

19 L'indicador de resultats més freqüent es basa en l'índex d'ocupació i gairebé en tots
els programes s'inclou una valoració del seu cost (O'leary, 1995).
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Cal assenyalar que els quatre mètodes descrits per mesurar l'eficàcia, tot
just mostren la diversitat de característiques d'aquests, però suggereixen
alguns dels punts forts i febles existents en diferents contextos (Glynn et
al., 1992).

Finalment, amb relació als costos, l'actuació pública es caracteritza per la
inexistència de mercats, i en conseqüència, la seva valoració esdevé difícil.
Ja que la utilització dels preus de mercat no sempre és adequada en el
sector públic.

En una anàlisi de l'eficàcia pública, els preus han de reflectir el valor
social dels recursos utilitzats i tot i que teòricament el preu d'un mercat
competitiu s'hauria d'aproximar al cost marginal i per tant reflectir el seu
valor social, a la pràctica s'observa divergències en aquesta afirmació. Així
doncs l'ACE mostra els mateixos problemes que l'ACB amb relació a la
valoració del costos d'un programa. Les fases que s'inclou en el procés de
valoració dels costos, són les tres següents:

• Identificació dels elements.
• Determinació del valor o cost dels elements.
• Anàlisi dels costos.

l)Fase i: identificació dels elements.El primer pas, és determinar i detallar
quins elements s'inclou en el projecte. La identificació dels elements,
requereix un nivell de detall adequat, per assegurar que tots els recursos
estan inclosos, i s'han definit correctament per valorar el seu cost.

2) Fase ü: determinació del valor o cost dels elements. Després
d'identificar els elements, és necessari calcular el seu cost. Per això, es
parteix del següent principi: tots els elements tenen associat un cost,
incloent les donacions i els recursos voluntaris.

Els elements es poden classificar en dos tipus, els que són valorats en un
mercat competitiu i els que són valorats mitjançant altres tipus de
transaccions. En aquest fase, no es pot ometre el cost d'oportunitat, que es
basa en la idea econòmica de l'ús alternatiu dels recursos. Quan els
recursos es destinen a un programa, no es poden utilitzar per altres
finalitats.

3) Fase iii: Anàlisi dels costos. Cada element té el seu cost, i la suma de
tots ells és el cost total del programa. Dos punts importants per calcular el
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cost total i fer F anàlisi són : adoptar una unitat correcta per expressar el
cost, per exemple (cost per participant) i determinar qui paga el cost.

El primer punt depèn dels termes en que s'ha mesurat l'eficàcia. Si es
mesura l'eficàcia en termes de nombre de treballadors formats, llavors s'ha
d'expressar el cost total en unitats de cost per treballador format.
(Levin,1987). El segon punt, neix de la correcta identificació dels
elements, i la seva importància es deu a que moltes vegades qui rep els
beneficis del programa, no és qui paga el seu cost.

Normalment, tots els programes socials, tenen el seu pressupost
corresponent, en el que s'inclou l'import de les despeses que genera el
programa. Aquest pressupost, es pot utilitzar per calcular el cost del
programa, tenint el compte , que no inclou tots els elements que formen
part del programa, com per exemple voluntaris o donacions. El pressupost
és un document que mostra els plans sobre la distribució posterior dels
recursos, i la seva aplicació real pot ser diferent (Levin,1985).

Això, es pot solucionar substituint el pressupost, aprovat abans d'iniciar el
programa, per la memòria o liquidació del pressupost, que es realitza un
cop finalitzat el programa, d'aquesta manera queden paleses les
rectificacions i modificacions posteriors a l'aprovació del pressupost. A
partir de la liquidació del pressupost, s'ha de tenir en compte els costos que
no hi estan inclosos.

d) L'Anàlisi Cost-Efïciència

En l'avaluació econòmica de l'activitat pública l'èmfasi sovint ha caigut en
l'estudi de l'eficiència20. En aquest tipus d'avaluació les tècniques
d'anàlisi aplicades són diverses. En primer lloc, però, cal assenyalar
diferents conceptes d'eficiència econòmica: d.l) l'eficiència tècnica, d.2)
l'eficiència X i d.3) l'eficiència assignativa (Albi, 1992).

d.L- L'eficiència tècnica21 s'aconsegueix quan s'obté un determinat nivell
de producció o servei amb el mínim cost. En conseqüència, existeix

20 En el cas del sector públic espanyol, la Constitució de 1978 assenyala en l'article 31.2
que "la despesa pública realitzarà una assignació equitativa dels recursos públics i la
seva programació i execució respondrà als criteris d'eficiència i economia".
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