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ineficiència tècnica si es pot reduir, si més no, el consum d'un factor sense
incrementar l'ús dels altres i sense variar les quantitats produïdes (Cuenca,
1994).

Una definició alternativa d'aquest concepte és l'obtenció del màxim
producte o servei amb un determinat cost i generat per una concreta
combinació de factors. D'aquí que, es produeixi ineficiència tècnica quan
és possible augmentar la producció o outcome sense disminuir altres
produccions i sense augmentar el consum dels factors utilitzats.

En aquest sentit, l'eficiència tècnica se centra en les quantitats i no en els
valors. A partir d'una determinada combinació de factor, o bé es minimitza
el cost o bé es maximitza la producció o outcome.

d.2.- L'eficiència X, estudiada per Leibenstein, també pretén aconseguir el
mínim cost per un determinat nivell de servei o producció, però aquest
tipus d'eficiència se centra en les persones que formen el programa o
l'organització i no en el programa o organització en si mateix.

En aquest cas, les causes de l'ineficiència X deriven dels individus que
formen part del programa avaluat, quan aquests utilitzen més factors que
els necessaris per aconseguir un determinat nivell d'outcome o producció.
Els individus, davant l'absència de pressions internes procedents del
programa o bé del mercat, maximitzen la seva pròpia utilitat en lloc de
minimitzar el cost. D'aquí la necessitat de modificar el comportament
d'aquests agents, tasca no fàcil de realitzar.

d.3.- Finalment, l'eficiència assignativa, suposant l'assoliment de
l'eficiència tècnica i eficiència X, implica aconseguir el cost mínim per
produir un determinat nivell de producció o servei quan es modifiquen les
proporcions dels factors de producció analitzats, d'acord amb el seu preu i
productivitats marginals. En aquest cas, l'atenció se centra en les
proporcions de factors utilitzats per realitzar una producció o servei, en els
seus preus i els productes marginals.

Dins de l'activitat pública l'èmfasi ha recaigut en l'avaluació de
l'eficiència tècnica, ja que l'estimació de l'eficiència assignativa és més
complexa a causa de la informació necessària. Aquest tipus d'estudi s'ha
aplicat sobretot en el camp de l'educació i la sanitat.

21 Aquest és el concepte d'eficiència econòmica més utilitzat. El seu estudi fou iniciat
per Farrell durant els anys 50.
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Les tècniques més utilitzades per obtenir una indicació del grau
d'eficiència són, d'una banda, les que estudien l'eficiència d'un programa
prenent com unitat de referència òptima el comportament mitjà de tots els
programes, o bé el comportament "mig esperat", per exemple 1) l'anàlisi
en termes del comportament mig esperat. D'altra banda, les que relacionen
l'eficiència d'un programa amb el millor comportament mostrat per algun
dels programes: 2) l'anàlisi de frontera. En aquest cas, l'anàlisi es pot
classificar en dos grups segons s'apliqui una 2.i) tècnica paramètrica22 de
tipus determinista, 2.ii) estocàstica, o bé una tècnica no paramètrica23 2.iii)
l'anàlisi envoltant de dades.

Aquestes tècniques avaluen l'eficiència de cada unitat en termes relatius
respecte les altres incloses en la mostra, de manera que la posició que
ocupa cada una, en una ordenació de major a menor, és un indicador del
seu nivell d'eficiència relativa.

1) L'anàlisi en termes del comportament mig esperat.

En aquest model mitjançant una equació de regressió s'obté la relació entre
inputs i outputs/outcomes d'acord amb els valors mitjans de la mostra. Si
s'estudia l'eficiència en termes de l'output, cal analitzar la regressió que
minimitza la variació no explicada de l'output. En canvi, si es vol estudiar
l'eficiència en termes d'input24 l'anàlisi de regressió pretén minimitzar
l'input (Albi, 1992).

Si el model de regressió està ben especificat, els residus, és a dir, la
diferència entre l'observació real d'una variable depenent en una unitat

22 Això suposa la necessitat d'especificar una forma funcional amb paràmetres constants,
estimant aquests de manera que les observacions quedin per sobre o por sota de la
funció, i mesurant l'eficiència respecte a la funció especificada (Pedraja i Salinas, 1994).

23 En l'aproximació no paramètrica, a priori no s'especifica una forma funcional, sinó
unes propietats formals que compleixen els punts de la mostra. L'eficiència s'obté a
priori de la resolució d'un model matemàtic recolzat en tècniques de programació lineal.
En aquest cas, les dades són envoltes no per una funció amb paràmetres estimats, sinó
que es determina si cada unitat pertany o no a la frontera, tenint en compte els supòsits
seleccionats (Pedraja i Salinas, 1994).

24 En general no hi ha una coincidència entre l'eficiència en termes d'output o d'input.
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concreta, i l'observació esperada que s'obté del model, indica l'eficiència
i í

tècnica d'aquesta unitat .

Les dificultats que es generen en aquest model són, d'una banda, el
problema de la multicolinealitat entre les variables especificades i d'altra
banda, la limitació donada l'existència d'una única variable depenent.

2) L'anàlisi de frontera

En aquest cas, s'estudia l'eficiència d'un programa respecte el millor
comportament mostrat per alguns programes de la mostra que formen part
de la frontera. Els programes que es consideren eficients són aquells que se
situen en la frontera de producció o de cost. Mentre que els ineficients es
troben per sota de la frontera de producció o per sobre de la frontera de
cost (Albi, 1992).

Cal assenyalar, que aquest mètode evita una de les dificultats que té
l'anàlisi en termes del comportament mig esperat, que és el fet de
considerar diferents inputs o outputs.

2.i) El model determinístic de frontera és una tècnica paramètrica que
ajusta una forma funcional concreta, en general una funció Cobb-Douglas,
sota la restricció de que el residu sigui no negatiu (frontera de cost) o no
positiu (frontera de producció) (Cuenca, 1994).

La frontera es forma amb la unió de les observacions adjacents que
representen les unitats més eficients. Un cop es coneix la frontera de
producció o de cost determinística, la mesura de l'eficiència tècnica de
cada unitat s'obté a partir del valor del residu. Tanmateix, en aquest model
no es diferencia, en el residu, el component d'ineficiència i els possibles
shocks aleatoris o pertorbacions estadístiques.

2.ü). El model estocàstic de frontera, per contra, si que permet diferenciar
el residu en dos termes d'error: un per captar els shocks aleatoris i les
pertorbacions estadístiques i l'altre per mostrar l'ineficiència (Cuenca,
1994).

25 Si s'analitza l'eficiència en termes d'output, un residu positiu indica que el programa
és més eficient que el terme mitjà. Mentre que, un residu negatiu mostra una eficiència
tècnica per sota del terme mitjà.
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2.ÍÜ) L'anàlisi envoltant de dades (DEA)26 és una anàlisi no paramètrica,
perquè no s'especifica una forma funcional concreta, sinó que s'ajusta una
envolvent a les dades, prenent com a referència les unitats més eficients.

Així doncs, els dos punts claus d'aquest model són d'una banda construir
una frontera de producció empírica, a partir de les millors realitzacions
mostráis. D'altra banda, l'estimació de l'eficiència de cada una de les
unitats mostráis que no formen part de la frontera eficient. Per això, el
DEA mesura la ineficiència de cada unitat en termes de la desviació
respecte a la relació òptima, comparant cada unitat no eficient amb una
d'eficient que utilitza els factors productius en la mateixa proporció, o bé
produeix una combinació similar d'outputs (Mancebón, 1996).

Un dels aspectes negatius del DEA27 és que és molt sensible als errors de
mesura i als shocks aleatoris perquè opera amb les dades extremes de la
mostra, buscant l'envolvent del conjunt de producció. Al mateix temps,
aquest mètode és totalment matemàtic, i només s'obté la ratio dels outputs
respecte dels inputs especificats, donant per suposat que existeix una
relació causal.

26 El DEA es va desenvolupar en un treball publicat l'any 1978 per Chames, Cooper i
Rhodes, formalitzant les idees exposades en un estudi publicat l'any 1957 per Farrell.

27 L'article de Pedraja i Salinas (1994), fa una descripció del DEA i la seva aplicac
sector públic, detallant més àmpliament, els aspectes positius i negatius del mateix, /g
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III.4.- ELS INSTRUMENTS DE L'AVALUACIÓ

Després d'especificar el model, el mètode i el tipus d'avaluació,
l'investigador ha de concretar quins són els instruments que utilitzarà per
tal de recollir, analitzar i interpretar les observacions/dades. Per això és
necessari prendre decisions sobre la quantitat d'informació necessària, el
tipus d'informació a analitzar, l'anàlisi que s'aplicarà a cada tipus
d'informació, els recursos necessaris per dur a terme l'anàlisi, la
combinació d'informació, anàlisi i recursos en un context temporal i la
manera en que es presentaran els resultats de l'avaluació (Cohén i Franco,
1993).

Entre els instruments de recollida de la informació els més utilitzats són: a)
el qüestionari, b) l'enquesta, c) l'observació i d) la recopilació i anàlisi
documental.

a) El primer pas, en la redacció del qüestionari, consisteix en identificar
clarament els punts centrals sobre els que interessa conèixer l'opinió de les
persones entrevistades, i ordenar aquests de manera que s'estableixi una
seqüència lògica entre els mateixos, per tal de desglossar cada punt en un
nombre determinat de preguntes que permetin conèixer l'opinió de les

í*o

persones entrevistades (Espinoza, 1993) .

b) L'enquesta és una investigació realitzada a una mostra de participants,
representativa d'un col·lectiu més ampli, en la què s'utilitza procediments
estandaritzats d'interrogació, amb la finalitat d'aconseguir mesuraments
quantitatius d'una gran varietat de característiques objectives i subjectives
de la població (García et al., 1986).

En concret, la mostra seleccionada ha de fer possible que els resultats
obtinguts en la mateixa siguin generalitzables a l'univers, de manera que
les relacions contrastades no es limitin al subconjunt mostral sinó a la
totalitat del programa avaluat.

Per això cal que la mostra sigui heterogènia, és a dir, que presenti una alta
dispersió en les variables objectiu i en les variables independents, així com
representativa de la població que estudia. Al mateix temps, per determinar
el grau d'incertesa de les inferències obtingudes a partir de la mostra, és
necessari que aquesta sigui aleatòria (Cohén i Franco, 1993).

• 28 En aquest manual l'autor especifica les característiques que han d'acomplir les
* preguntes formulades en el qüestionari i el tipus de preguntes a especificar.

I

i

151



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

c) L'observació és un altre dels instruments que s'utilitza en l'avaluació
per tal d'obtenir la informació necessària. L'observació pot ser de dos
tipus: estructurada, aquelles que tenen bàsicament un objectiu explorador,
són una mica informals i serveixen per obtenir informació preliminar sobre
una situació que s'analitza posteriorment amb mètodes més rigorosos. Per
contra, les estructurades, són observacions que tenen objectius molt més
precisos que les anteriors i que estan subjectes a una planificació prèvia.
Aquest tipus acostuma a utilitzar tècniques complementàries per tal de
millorar la comprovació dels fets observats (Espinoza, 1993)29.

d) En la recopilació í anàlisi documental s'utilitza diferents classes de
documents mitjançant els que és possible aconseguir informació necessària
per al procés avaluador. Els més utilitzats són: les fonts històriques, les
fonts estadístiques, els informes i estudis, les memòries institucionals, les
actes de reunions, els arxius oficials, els arxius privats, els documents
personals, la premsa i el material cartogràfic (Espinoza, 1993).

Finalment, tot i que no és un instrument, mitjançant l'informe final es
donen a conèixer els resultats de l'avaluació. En aquest document s'inclou
tot el que s'ha fet, dates i circumstàncies: quin model i quin mètode s'ha
aplicat, com s'ha dut a terme les diferents etapes i les dificultats que han
sorgit.

L'informe posa de manifest els resultats obtinguts, una interpretació
reflexiva i crítica d'aquests, les conclusions que es poden derivar de
l'avaluació, així com les possibles aplicacions pràctiques i les
recomanacions que es consideren convenients de cara al futur (Pérez,
1993).

Í
i

29 El manual ofereix una classificació de les observacions segons la participació jte
l'observador, el nombre d'observadors, el lloc en què es realitza, així
descripció dels mitjans d'observació i les tasques per dur a terme la mateixa.
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La Formació Professional Ocupacional

IV.O.- INTRODUCCIÓ
• . * •<; • • • • • • • • . . j

Després de finalitzar la primera'part del projecte, de contingut més teòric,
en la segona part, de caire empíric, es porta a terme l'estudi de dos tipus de
polítiques públiques de formació a les que s'ha realitzat una proposta
d'avaluació. El primer fa referència a la Formació: Professional
Ocupacional. Aquesta neix a partir de la Llei Bàsica de l'Ocupació (Llei
51/80, de 8 d'octubre)1. Mentre que el segon tracta els Programes de
Garantia Social. Aquests són accions formatives, no reglades, que autoritza
el Departament d'Ensenyament (Ordre de 22 de juliol de 1993) i que estan
recolzades en la Llei Orgànica,,de 1/1990, de 3 d'octubre d'ordenació
general d e l sistema educatiu. , ' < • . .

Des d'aquesta perspectiva, en els capítols IV i V es porta a terme l'estudi
del primer cas, amb relació a la FPO, i en el capítol VI l'anàlisi del segon
cas: els Programes de Garantia Social. En aquest sentit, doncs, el capítol
IV assenyala quins són els objectius de la FPO, des del punt de vista de
l'Administració central i l'Administració autonòmica2, així com les
característiques d'aquesta política de formació. ;

Entre aquestes es fa referència als col·lectius d'aplicació, els centres on
s'imparteix aquest tipus de formació, la programació d'aquesta, la selecció
dels participants en els mateixos, els formadors, el finançament que rep
aquesta política, les accions d'orientació professional que acompanyen els
programes, les Escoles-Taller i les Cases d'Oficis, les certificacions que
s'ofereixen al finalitzar un programa de FPO, el seguiment, control i
avaluació d'aquests i l'Observatori Ocupacional de l'INEM com a
mecanisme que possibilita una millor aplicació d'aquesta política de
formació. . .

Ï
1 L'article 14 d'aquesta Llei disposa que l'INEM, amb relació als programes 'de
promoció d'ocupació ha d'establir un programa anual de Formació Professional
Ocupacional. Vegeu apartat I.2.b.

I
. . .

2 El Reial Decret 1577/1991 de 18 d'octubre, publicat al BOE i al DOGC
simultàniament, regula el traspàs de la gestió de la FPO a la Generalitat de Catalunya.

¿ Vegeu apartat I.2.b.
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IV.l.- DEFINICIÓ I OBJECTIUS DE LA FPO

S'entén per Formació Professional Ocupacional, segons l'Ordre
Ministerial de 22 de gener de 1988, la formació destinada a l'adaptació
dels treballadors a una professió o activitat laboral determinada, mitjançant
la impartido de programes eminentment pràctics i en horaris i dates no
acollits als calendaris laborals, i que en cas de ser superats donen lloc a
l'obtenció d'un títol professional que habilita per l'exercici de l'activitat
corresponent.

La Llei Bàsica d'Ocupació de 8 d'octubre de 1980, Art. 14, qualifica la
FPO com un instrument de política d'ocupació i estableix l'adopció de
mesures que possibiliten la informació, orientació, formació i promoció
professional.

En conseqüència, la FPO té un caràcter dinàmic i instrumental a curt
termini, supeditat a la política d'ocupació3. Té un objectiu instructor :
domini de coneixements, habilitat i tècniques per desenvolupar amb
eficiència un lloc de treball; i també objectius d'aprendre a aprendre:
capacitat de buscar recursos, prendre decisions per solucionar problemes,
ampliar nivells de coneixements, fomentar autoaprenentatges organitzatius
per elevar el nivell de qualificació.

L'octubre de l'any 1984 amb la firma de l'Acord Econòmic i Social es va
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 periòdica4. Dins del Pla
FIP s'han programat i desenvolupat la major part de les accions públiques
de formació Ocupacional que s'han realitzat a l'Estat espanyol durant la
última dècada.

3 Els objectius de la FPO estan condicionats per les necessitats concretes del sistema
productiu en adequar la mà d'obra, i per les necessitats individuals del treballador que es
requalifica.

4 El primer Pla FIP esta regulat per l'Orden Ministerial de 31 de juliol de 1985, essent la
seva regulació des d'aquesta data fins l'any 1990 de caràcter anual. Des de l'any 1990
fins l'any 1993, fou d'aplicació el Real Decreto 1618/1990 de 14 de desembre, fins que
es va produir la última reforma del Pla FIP, mitjançant el Real Decreto 631/1993, de 3
de maig, juntament amb la Orden de 13 d'abril de 1994 per la que es dicten normes de
desenvolupament del Real Decreto anterior i l'Orden de 20 de setembre de 1995 per la
que es modifica l'anterior.
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Els objectius que proposa el Departament de Treball en l'Ordre de 3 de
febrer de 1993 (DOGC núm. 1713 de 26-2-93) sobre la FPO són: "La
formació ocupacional té com a objectiu facilitar als treballadors en situació
d'atur l'accés a una ocupado i, pel que fa als treballadors que ja están
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 seus recursos humans5.

Un dels pilars que fonamenten els programes de FPO és la inserció
professional dels treballadors ocupats o desocupats en aquelles activitats
que prèviament s'han considerat oportunes i viables. Per això tenen una
duració variable i un caràcter de formació intensiva. La majoria d'aquests
no estan associats a ofertes de treball per empreses concretes, sinó a la seva
hipotètica possibilitat.

5 S'observa, doncs, com aquí sorgeix de nou els tres aspectes lligats a les polítiques de
formació analitzats en la primera part del projecte: requalificació, accés a una ocupació i
millora de la competitivitat.
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IV.2.- LES CARACTERÍSTIQUES DE LA F.P.O.

a) Els col·lectius d'aplicació

Quan es van aprovar les bases del Pía Nacional de Formació i Inserció
Professional, una de les consideracions plantejades fou la següent:
L'ampliació o reforma de la formació professional és un dels mecanismes
més eficaços de foment de l'ocupació, perquè els col·lectius que
experimenten majors dificultats per trobar una ocupació són aquells que
disposen de menys formació, capacitat d'adaptació o experiència
professional 6(Lores, 1989).

Així doncs, els aturats que són rebutjats o no seleccionats en les ofertes
d'ocupació són candidats clars de la FPO; les empreses que contracten
requereixen formació per al manteniment actualitzat dels llocs de treball.
Per això es dóna caràcter prioritari als joves i altres col·lectius amb
especials dificultats per la seva inserció en el mercat de treball7 (Jover,
1990).

L'evolució del nombre de participants en els programes de FPO, a l'Estat
espanyol, en el període que va des de l'any 1980 a l'any 1996, i prenent
com base 100 els treballadors formats l'any 1980, permet veure la següent
variació percentual (taula IV. 1). De l'observació d'aquestes dades , cal
assenyalar l'important augment de treballadors formats a partir de l'any
1985, com a conseqüència de l'inici del Pla FIP. El creixement es continuat
des de l'any 1985 fins l'any 1988, l'any 1989 es produeix una disminució
en el nombre de treballadors formats, però després torna a créixer, fins
l'any 1993 en què es produeix un important descens (exceptuant l'any
1996) com a conseqüència de :

• En primer lloc, a partir de l'any 1993 les accions formatives que es
desenvolupen en el marc del Pla FIP s'adrecen exclusivament als
treballadors desocupats i no al conjunt de la població activa.

6 S'observa, en aquest paràgraf, el discurs entorn a la formació compartit per amplis
sectors socials, i en el que la política de formació passa a ser un element constant per a
la reorganització de la producció, l'ocupació i l'assoliment d'una major competitivitat
que afavorirà el creixement econòmic. Al meu entendre aquest discurs es massa
optimista per legitimar aquest tipus de política.

7 En l'annex I s'inclou els diferents programes de FPO aprovats i els col·lectius i
característiques als que aquests s'adrecen en cada cas.
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1 En segon lloc, part dels recursos, que abans de l'any 1993, es dedicaven
al finançament de les accions formatives desenvolupades en el marc del
Pla FIP es destinen a la formació dels treballadors ocupats en l'àmbit
dels Acords de formació contínua.

1 En tercer lloc, l'any 1993 es pot considerar com un any de transició, ja
que algunes Comunitats Autònomes assumeixen les competències en la
gestió del Pla FIP.

Taula IV.1.- Nombre de treballadors formats en la FPO (1980-
1996)

Any
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

N° de treballadors formats
55.502
63.907
86.485
73.599
67.965
69.673
179.431
310.530
371.538
300.540
303.729
328.038
315.592
196.010
124.499
97.594

228.035

Taxa de variació
100

115,14
155,82
132,61
122,45
125,53
323,29
559,49
669,41
541,49
547,24
591,03
568.61
353,15
224,31
175,83
410,85

1

Font: Anuari d'Estadístiques
de Formació Ocupacional de

Laborals del Ministeri de Treball i Seguretat Social i l'Estadística
l'INEM (Alcaide et al., 1996).

De la mateixa font, s'obté informació sobre la situació laboral dels
participants formats durant el període 1983-1996, taula IV.2. Des d'aquest
punt de vista, l'any 1983 la formació Ocupacional gestionada per l'INEM
estava adreçada, fonamentalment, als treballadors ocupats (74,2%). Però
durant els anys 1984 i 1985 es produeix un canvi en l'estructura dels
treballadors formats, ja que els ocupats representen el 41,71% i el 40,12%
respectivament.

I
1
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1

I Amb l'aprovació del Pla FIP, i durant els primers anys de vigència
d'aquest, es pot parlar d'una estructura tipus, en la que els treballadors
desocupats representen el 75%, front el 25% dels ocupats. No obstant això,

1 aquest últim percentatge augmenta durant els anys 1 989, 1 99 1 , 1 99 1 i 1 992.

I A partir de l'any 1993 es produeix un canvi radical en la composició dels
participants formats en el Pla FIP amb relació a la seva situació laboral,
com a conseqüència de la nova regulació. No obstant,

• corresponents a l'any 1994 mostren el desenvolupament
formatives adreçades a treballadors

les dades
d'accions

ocupats, ja que es tractava de

1 programes aprovats amb anterioritat. En aquest sentit l'any 1996 el nombre
de treballadors aturats representen el 96,9% dels formats

1
•
*

•
"

Taula IV.2.- Situació laboral dels participants formats durant
(1983-1996)

Any

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

N° treballadors
ocupats
54.612
28.346
25.945
41.314
77.961
89.755
81.884
90.437
105.782
102.119
57.786
4.883
5.986
7.100

Font: Anuari d'Estadístiques Laborals

%

74,20
41,71
40,12
24,54
26,92
25,7
28,9
31,57
33,87
37,01
30,97
4,13
6,13
3,11

N° treballadors
desocupats

18.897
39.619
38.710
127.011
211.961
259.474
201.362
195.949
206.449
173.817
128.745
113.186
91.608

220.935

%

25,8
58,29
59,87
75,46
73,08
74,3
71,09
68,42
66,12
62,99
69,02
98,86
93,87
96,99

del Ministeri de Treball i Seguretat Social i l'Estadística de
Formació Ocupacional de l'INEM. (Alcaide et al., 1996).

Í
Si s'analitza la participació per sexes i el nivell educatiu dels participants

1 en el pla FIP durant el període 1984-1996. En els programes ocupacionals
s'observa

I deï 29,4%
un important creixement de la participació femenina,
l'any 1984 al 66% l'any 1991 i se situa en el 55.3% 1'

que passa
any 1996.

És evident, doncs, que la xifra de dones ha augmentat durant aquest
_ període, situant-se actualment en un nivell força proper al del sexe masculí.

1
1
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Aquest fet es déu, entre altres raons, a que la taxa d'atur és major entre les
dones, i a que els programes que ofereix el Pla FIP estan orientats als
aturats en general.

Taula IV.3.- Participació per sexes en els programes de FPO (1984-
1996)

Any
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

N° homes
47.991
38.947
95.711
150.058
171.374
139.924
141.475
111.533
118.031
94.869
62.125
49.968
101.986

%
70,6
65,6
56,9
52
49

49,5
49,4
34

37,4
48,4
49,9
51,2
44,7

N° dones
19.974
20.423
72.614
138.826
177.855
143.323
144.911
216.505
197.561
101.141
62.374
47.626
126.049

%
29,4
34,4
43,1
48
51

50,5
50,6
66

62,6
51,6
50,1
48,8
55,3

Font: CEDEFOP, 1994 i INEM, 1996.

Amb relació a la distribució dels participants en funció del seu nivell
educatiu, a partir de l'any 1986 comença a disminuir el pes relatiu dels
individus que tenen un nivell educatiu inferior al Graduat Escolar i
augmenta el procedent de nivells d'estudis més elevats. L'any 1985 un
35,6% dels treballadors formats tenia estudis iguals o inferiors al Certificat
Escolar, l'any 1986 aquest col·lectiu es va reduir a un 25,4% i l'any 1996
representa un 11,4% dels treballadors totals. D'altra banda els titulats
mitjos i superiors passen d'un 6,5% del total l'any 1985 a un 20% l'any
1996 i els treballadors en possessió del Graduat Escolar representen un
27,1% l'any 1985 i un 26,6% l'any 1996 (INEM, 1996).

Aquesta composició es déu al caràcter compensatori que té la FPO, ja que
està adreçada als grups amb major risc de marginació en el mercat de
treball. Per últim, és important assenyalar que malgrat la FPO esta
orientada als treballadors ocupats i desocupats, l'avaluació d'aquesta
política de formació, que es detalla en el capítol següent, se centra en el
segon col·lectiu: els treballadors desocupats.
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Amb relació a la distribució per grups d'edat, els joves menors de 25 anys
són els que, en major nombre, van rebre formació (54,2%) l'any 1992.
Aquest tram d'edat, però, representa el 43,25% l'any 1996. Seguia en
importància, l'any 1992, el grup d'edat entre 25-45 anys que era el 42,6%
del total, mentre que l'any 1996 aquests són el 53% dels individus formats.
Finalment, la participació dels majors de 45 anys en la formació és molt
reduïda, essent del 3,2% l'any 1992 i del 3,68% l'any 1996.

b) Els centres col·laboradors

Les persones físiques, entitats jurídiques i les institucions que disposen de
centres de formació i desitgen col·laborar en les accions del Pla FIP, poden
sol·licitar a l'òrgan competent de l'INEM o de la Comunitat Autònoma,
que té assumida la competència en la gestió de l'esmentat Pla,
l'homologació del centre i especialitats formatives que pot desenvolupar,
sempre i quan el centre reuneixi els requisits necessaris.

En el cas de les Comunitats Autònomes que no tenen transferida la gestió
de la FPO, les especialitats a homologar, són les que consten en el Fitxer
d'Especialitats de l'INEM. La no resolució expressa en el termini de sis
mesos de les sol·licituds, per part d'aquest organisme, implica la seva
denegació. Per ser autoritzat com a centre col·laborador i inscrit en el Cens
Nacional de centres col·laboradors, les entitats interessats han d'acreditar
els requisits següents:

• Document que mostra la propietat, arrendament o ús de l'immoble,
instal·lacions, equipament didàctic, tallers o camps de pràctica del centre.
• Llicència d'aperrura.
• Plànols oficials.

L'Administració competent comprova el compliment dels requisits dels
immobles, instal·lacions i equipaments didàctics, tenint en compte les
condicions del centre. El titular jurídic d'un Centre Col·laborador de FPO
homologat pel Pla FIP no pot cedir el centre a tercers pel desenvolupament
dels programes (Orden de 13 d'abril de 1994). Per a la realització dels
programes de FPO se seleccionen aquells centres que ofereixen majors
garanties per assolir els objectius fixats.

En el cas de Catalunya, la Direcció General d'Ocupació del Departament
de Treball de la Generalitat de Catalunya confecciona un cens de centres
col·laboradors en matèria de formació ocupacional. Per estar inscrit en
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I
aquest registre els centres han de formalitzar la documentació necessària
que proporciona la delegació territorial corresponent del Departament de
Treball.

Aquest organisme comprova si el centre s'ajusta al que se sol·licita, i

I analitza els mitjans materials i humans de que disposa, i ho fa constar en
l'expedient de sol·licitud. El Delegat Territorial eleva a la Direcció General
d'Ocupació, una proposta motivada sobre la conveniència d'incloure o no

• el centre sol·licitant en el cens de centres col·laboradors.

I El Director General d'Ocupació resol, en el termini màxim de 6 mesos,
sobre la inclusió o no del centre en el Registre. Els centres inclosos en

~ aquest cens estan acreditats per impartir programes de FPO.

El Director General d'Ocupació, amb un avís previ de tres mesos, pot
• excloure del cens aquells centres que compleixen alguna de en les

circumstàncies següents (Ordre de 21 de març de 1994):

I • El centre no manté les condicions que van permetre la seva inclusió en
el cens

• Les activitats del centre no s'adeqüen als requisits del mercat de treball i
• a les necessitats de formació ocupacional.

• El centre no compleix les obligacions relatives a la formació dels seus
• formadors, a l'admissió de treballadors o a la informació als promotors o

inspectors del Departament de Treball.

• • El centre no proposa cap programa, en col·laboració amb el Departament
— de Treball, durant un període de tres anys consecutius.

• Utilització de la denominació de centre col·laborador de la Direcció
• General d'Ocupació per a altres finalitats o activitats diferents de les que té

autoritzades.

I • Incompliment per part del centre de les obligacions que estableix la
normativa que regula la FPO.

• Realització per part del centre d'activitats que comporten una desviació
• dels ajuts econòmics cap a altres finalitats diferents de les previstes.

I

I

163



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

La Formació Professional Ocupacional

• Cessió de les instal·lacions i dels mitjans o instruments de formació d'un
centre, ja homologat, que actua com a intermedian perqué un titular
diferent sol·liciti la seva inscripció al cens.

• Subcontractació a un tercer de la gestió dels programes que se li han
atorgat.

• Falsedat en les dades expressades, pel centre en qualsevol documentació
que s'hagi presentat.

Aquesta normativa reguladora comporta una flexibilitat pel que fa a la
ubicació territorial dels centres amb la finalitat d'adaptar la formació a les
necessitats del mercat d'una manera més ràpida i flexible que la Formació
Reglada.

c) La programació de la FPO

Els centres col·laboradors, adrecen les sol·licituds per a l'aprovació dels
projectes, al Director General d'Ocupació i les presenten a les delegacions
territorials del Departament de Treball. Aquestes valoren les sol·licituds
presentades i les trameten conjuntament amb la seva proposta a la Direcció
General d'Ocupació. Aquest òrgan eleva la proposta de resolució al
Conseller de Treball perquè dicti la resolució corresponent. Si no recau
resolució expressa, la sol·licitud queda desestimada. Totes les
modificacions de les condicions establertes en les accions aprovades s'han
de sol·licitar prèviament per escrit a la delegació territorial corresponent.

Els promotors de les delegacions territorials, valoren els programes
presentats per classificar les propostes segons la seva idoneïtat en
l'acompliment dels objectius fixats pel Departament de Treball.
L'instrument de valoració consta de dos mòduls quantitatius que fan
referència respectivament al centre col·laborador i a l'acció concreta de la
qual se sol·licita l'aprovació. La suma de les dues valoracions formen la
puntuació de l'acció proposada. La valoració del centre es fa tenint en
compte els següents factors :

1.- Els resultats de les darreres accions d'acord amb els criteris següents:

l.a). Programes adreçats a persones en situació d'atur, la valoració es fa
atenent el percentatge de col·locació dels assistents als programes realitzats
anteriorment. La informació sobre els nivells d'ocupació d'aquests

164



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

3.- Experiència professional demostrada pels formadors en la matèria
I objecte del programa.

1 4.- En els programes adreçats a empleats es valora el percentatge de
cofinançament.

La Formació Professional Ocupacional

programes la facilita el mateix centre col·laborador que ha dut a terme la
formació, per tant pot estar subjecta a possibles manipulacions.

En aquest sentit, es valora el percentatge d'ocupació, però no es té en
compte si el tipus de treball que realitza el treballador està relacionat amb
la formació rebuda. Es puntua més la col·locació de persones amb
disminució o beneficiàries del PIRMI.

l.b). Programes adreçats a treballadors ocupats: la valoració es fa atenent
el percentatge de cofinançament de l'acció. En el cas de programes
adreçats a treballadors d'empreses en crisi, es té en compte que el pla de
formació sigui el resultat d'un acord entre els treballadors i l'empresa.

2.- L'experiència en formació ocupacional del centre, que es valora en
proporció als anys d'actuació com a centre col·laborador.

3.- Accessibilitat al centre per part de persones amb disminució.

4.- La realització de programes en col·laboració amb centres d'altres països
de la CEE.

En la valoració de cada programa es té en compte tant la tasca prèvia de
prospecció de necessitats de formació, realitzada pel centre, com la qualitat
de les accions. Per a la valoració dels programes, que no s'han realitzat
amb anterioritat, es tenen en compte els criteris següents:

1.- La prospecció: S'ha d'acreditar mitjançant documents signats per
empreses que justifiquen la necessitat del programa que es proposa. En els
programes adreçats a treballadors aturats es prioritzen aquells que
corresponen a compromisos formals d'empreses per contractar els
assistents als mateixos.

2.- Previsió dels resultats ocupacionals. La valoració es fa tenint en compte
les previsions d'ocupació indicades pel centre col·laborador en la seva
sol·licitud.
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Tanmateix, la normativa reguladora assenyala que un cop aprovats, els
programes de Formació Professional Ocupacional han de reunir els
requisits següents:

• Ser impartits en la seva major part per experts que tinguin una
experiència professional mínima de dos anys en l'especialitat objecte del
programa.

• Incloure mòduls específics de català i de seguretat i higiene en el treball,
i quan es tracta de programes adreçats a treballadors aturats, de tècniques
de recerca de feina.

• Els experts s'han d'inscriure en els programes de formació de formadors
organitzats per la Direcció General d'Ocupació.

• Quan es tracta de programes adreçats a treballadors en situació d'atur,
s'ha de justificar la seva programació mitjançant documents signats per
empreses que demostrin la conveniència de la seva realització, d'acord
amb un pla de prospecció realitzat pel centre.

D'altra banda, els programes poden ser de caràcter presencial i a distància,
i la part pràctica, si s'escau, es pot fer en el mateix centre que l'imparteix,
quan les seves instal·lacions siguin adequades per aquesta finalitat, o bé en
empreses amb les quals s'han concertat els oportuns convenis de
col·laboració.

El procediment administratiu per a la planificació dels programes de FPO,
en el territori de gestió directa de l'INEM, s'inicia mitjançant la
convocatòria específica del Director General de l'INEM, on s'inclou els
requisits necessaris. Amb anterioritat a la convocatòria, s'ha realitzat un
estudi sobre la proporcionalitat de demandants inscrits en una determinada
ocupació, el nombre de col·locacions que hi hagut en aquesta ocupació i
l'existència o no de mitjans de formació en aquestes especialitats (estudis
de FP, acadèmies privades que imparteixen formació similar, etc),
entrevistes periòdiques amb empreses sobre els dèficits formatius de les
ocupacions d'un determinat sector, contactes amb les empreses de major
entitat per subscriure i desenvolupar per elles mateixes projectes formatius
per futurs treballadors, contactes amb associacions empresarials, entre
altres.
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Un cop tancat el termini de sol·licitud, fixat en la convocatoria, les
propostes es qualifiquen per a la seva admissió a través de la Direcció
Provincial de l'INEM. Cada una ha d'anar acompanyada d'una memòria.
Les propostes són definitivament aprovades, amb modificacions o sense,
pel Director General de l'INEM en el termini d'un any des de la
corresponent convocatòria.

d) La selecció dels participants

L'article 30, del Reial Decret 1618/1990, disposa que en la selecció dels
participants es té en compte el nivell de coneixements, aptituds i pràctica
professional, necessaris per a seguir la formació i desenvolupar
posteriorment la professió o ocupació corresponent. Malgrat aquesta
disposició, un dels problemes que actualment té la FPO és la manca
d'homogeneització que es produeix en els participants que formen part
d'un programa.

D'altra banda, els treballadors desocupats que cobren la prestació de l'atur
estan obligats, en cas de ser seleccionats, a participar en un programa de
FPO ajustat al seu perfil professional, ja que pot ser causa de pèrdua de la
corresponent prestació la no assistència injustificada o bé la renúncia al
mateix.

Els centres col·laboradors, de l'àmbit territorial català, per seleccionar els
assitents d'un programa adreçat a treballadors desocupats, han de sol·licitar
els participants a l'oficina d'ocupació. Si aquesta no els proporciona en el
termini de quinze dies, o els candidats presentats per l'oficina no reuneixen
el perfil indicat pel centre, poden utilitzar altres mecanismes com pot ser la
publicitat, sempre que els seleccionats finalment reuneixin les condicions
establertes en la planificació del programa aprovat.

A més a més, el centre col·laborador ha d'informar a la Direcció General
de l'INEM, sobre quins treballadors desocupats ha seleccionat, quins
assisteixen al programa, i quins han rebutjat prendre part en l'acció
formativa que se'ls ofereix.

La Direcció General d'Ocupació per tal d'aconseguir la integració plena de
determinats col·lectius de treballadors amb especials dificultats
d'integració laboral, i quan l'acció formativa sigui adient a les seves
possibilitats, pot exigir al centre la inclusió entre els assistents als
programes d'un màxim del 20% de persones que pertanyen a algun
d'aquests col·lectius.

167



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

La Formació Professional Ocupacional

Alhora, els participants tenen l'obligació d'assistir i seguir amb
aprofitament el programa. Pot ser causa d'exclusió del mateix, incórrer en
tres faltes d'assistència no justificades, en un mes, o no seguir aquest amb
aprofitament a criteri d'un responsable. Com abans s'ha esmentat, aquesta
falta d'aprofitament pot ser provocada per una selecció dels participants
inadequada o per l'assistència obligada.

Perquè la selecció dels participants sigui adequada, i es correspongui amb
el perfil professional desitjat, és necessari aprofundir en el coneixement de
la situació real dels demandants d'ocupació per la via de perfeccionar,
profunditzar i generalitzar l'entrevista individual, amb la finalitat
d'aconseguir una correcta classificació professional i formativa. L'oficina
d'ocupació pot col·laborar mitjançant una bona identificació del perfil
socio-professional i formatiu del demandant d'ocupació, és a dir, la seva
ocupabilitat i formació, així com la seva disponibilitat cap al treball.

e) Els formadors i la formació de formadors

La qualitat de la FPO depèn, en gran part, dels experts que faciliten els
coneixements. Aquests han de tenir, no sols una experiència professional
en l'activitat pròpia de la matèria a impartir, sinó també un adequat nivell
de preparació per impartir-la8.

La normativa que regula els programes d'ocupació i formació ocupacional
del Departament de Treball, disposa que aquests han d'ésser impartits, en
la seva major part, per experts que tinguin una experiència professional
mínima de dos anys en l'especialitat objecte del programa, i que els experts
s'han d'inscriure en programes de formació de formadors organitzats per la
Direcció General d'Ocupació9. El problema, és que el centre un cop
aprovat el programa pot modificar l'expert ,presentat en la programació,
per un altre formador que no compleix els esmentats requisits.

La Direcció General d'Ocupació, per mitjà dels Centres d'Innovació i
Formació Ocupacional (CIFO) realitza una tasca de perfeccionament del
personal expert dels centres col·laboradors, mitjançant programes directes,
a distància o altres formes que s'estimen pertinents.

8 Vegeu annex II.

9 Vegeu annex III.
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Per realitzar aquesta tasca, el CIFO pot crear unitats de documentació i
recursos especialitzats sectorialment, que recopilen informació sobre els
avenços tecnològics en les diverses àrees d'activitat. Aquest organisme
proporciona una oferta complementària de formació. En la programació es
té en compte, a més a més de les perspectives ocupacionals, el fet que el
centre tingui al seu abast dotacions i altres recursos no disponibles en la
xarxa de centres col·laboradors.

f) El finançament de la FPO

Les activitats que es realitzen en el marc de la formació ocupacional es
financien, en part, mitjançant les quotes que han de pagar obligatòriament
els empresaris i els treballadors i que es recapten juntament amb les
cotitzacions de la Seguretat Social10. La "Quota de formació professional"
actualment, i des de l'any 1986, és del 0,70 % de la base de cotitzacions
corresponent a les contingències d'accidents de treball i malalties
professionals, cada any es fixa un límit màxim d'aquesta base. De la quota
total de formació professional, el 0,6 %, correspon a l'empresariat i al
treballador el 0,1%. Una segona font de finançament és el Fons Social
Europeu, aquest subvenciona el 50% dels programes de formació
ocupacional, inclosos dins el Pla FIP i els programes de FPO que
compleixen els objectius que fixa aquest organisme11.

La tercera font de finançament és la Llei de Pressupostos de la Generalitat
de Catalunya12 que finança el 50% restant dels programes de FPO del Pla
FIP, els programes d'Accions de XOC i els programes adreçats als
treballadors que tenen especials dificultats per accedir al món del treball.
Per tant, el Departament de Treball, en l'àmbit territorial català, disposa de
recursos econòmics per a subvencionar les despeses derivades de la
realització dels programes de FPO que s'imparteixen en els centres
col·laboradors inscrits en el cens.

10 Amb aquesta quota es finança part de les activitats de formació del Pla FIP, entre les que
s'inclou una part reduïda de formació contínua en les empreses. (Alcaide et al., 1996).

11 Vegeu apartat I.2.c.

12 En les comunitats autònomes que no tenen transferida la gestió de la FPO, el cost dels
programes de FPO es finança, en part, amb càrrec al Pressupost de l'INEM.
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Per les accions formatives adreçades a col·lectius de treballadors aturats, el
Departament de Treball i l'FSE cobreixen el 100% de les despeses, i per
tant els participants no han d'aportar cap prestació econòmica. Per contra,
si el programa està adreçat als treballadors ocupats, l'empresa o els
treballadors han de fer una aportació econòmica, l'import de la qual es
determina en cada cas.

El pressupost de la Generalitat de Catalunya, corresponent als anys 1992,
1993, 1994 i 1995 en quan a recursos destinats a la FPO és el següent. Les
xifres inclouen el suport econòmic que aquesta Comunitat Autònoma ha
rebut procedent del Fons Social Europeu13.

Taula VI.4.-. TRANSFERÈNCIES CORRENTS A EMPRESES PRIVADES

APLICACIÓ ECONÒMICA I FUNCIÓ 1992 1993 1994 1995

470.01 Programes de formació en
col·laboració amb el FSE.

470.02 Pla FIP

471.01 Accions de XOC. Programes
de FPO de treballadors en determinats
sectors de la producció

475.01 Programa d'orientació
per a la FPO

476.01 Programes de formació
ocupacional de col·lectius amb
especials dificultats de col·locació

1.400.000.000 1.400.000.000 3.000.000.000 4.520.600.000

10.500.000.000 10.500.000.000 9.240.000.000

870.000.000 820.000.000 256.400.000

56.000.000 56.000.000 56.000.000

220.000.000 220.000.000 220.000.000

477.01 Programes de formació
i inserció laboral (PIRMI) 150.000.000 150.000.000 150.000.000

478.01 Programes experimentals
de FPO.

TOTAL:

70.000.000 70.000.000 56.000.000

2.766.000.000 13.216.000.000 14.238.400.000 13.760.600.000

Font: Departament de Treball / Direcció General d'ocupació.

13 Per a T any 1992, al pressupost del Departament de Treball s'han d'afegir els
reprogrames transferits de TINEM. Durant l'any 1995, dins l'aplicació 470.01
Programes de formació amb l'FSE i altres ens, s'inclou les Accions de Xoc, programes
d'orientació per a la FPO, programes de formació i inserció ocupacional de col·lectius
amb especials dificultats de col·locació, programes PIRMI i programes experimentals de
FPO.
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Abans de l'entrada en vigència del Reial Decret-Llei de 3 d'abril de 1992,
els treballadors desocupats que participaven en els programes de FPO,
rebien un ajut econòmic. Això va provocar l'existència de fraus en la
percepció de beques i fins i tot l'existència d'ocupació encoberta
(Rodríguez, 1991), per aquests motius amb l'aprovació de T esmentat RD
es van suprimir els ajuts econòmics als treballadors desocupats que
participaven en la FPO, excepte pels desocupats que participen en els
programes de les Escoles Taller i Cases d'Oficis.

D'altra banda, l'import de la subvenció que rep el centre per finançar els
programes de FPO depèn del nombre d'hores d'aquest i també del grau de
complexitat i del seu cost, d'acord amb els mòduls que la Direcció General
d'Ocupació publica.

En el cas del territori nacional, que no té assumida la gestió del Pla FIP, la
subvenció dels programes depèn del nombre d'hores i participants que
finalitzen el programa i l'import del mòdul que li correspon en funció del
nivell formatiu i del grau de dificultat de la tècnica utilitzada.

Cal destacar, que en el cas de l'àmbit català, en l'import de la subvenció
del programa, no es té en compte el nombre de participants que hi formen
part, mentre que aquest aspecte si que es valora en el cas dels programes
subvencionats per l'INEM, ja que d'aquesta manera l'import de la
subvenció s'ajusta més a les despeses reals que provoca la formació.
L'abonament de l'import de les subvencions als centres, es realitza prèvia
justificació de les despeses, al finalitzar el programa de FPO14.

Els fons destinats a la FPO tenen l'efecte de disminuir els costos de la
força de treball de les empreses, però no hi ha una manera exacta per
estimar quina part de la FPO, finançada amb fons públics, hauria d'estar
finançada per les empreses, perquè aquestes s'estalvien uns costos que
tradicionalment els havien afrontat per elles mateixes. Sens dubte l'acció
dels poders públics està portant la formació molt més enllà del que ho
hauria fet la iniciativa empresarial, però tampoc no hi ha dubte de que ara
les empreses disposen d'un mecanisme per carregar sistemàticament a
l'erari públic el que abans depenia del seu propi pressupost (Fernández,
1990).

Per contra, en la FPO es produeix una igualtat d'oportunitats, perquè la
formació no depèn dels recursos econòmics de les persones. És a dir, la

14 Vegeu annex IV.
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FPO finançada amb fons públics permet la formació a persones que no
podrien finançar-se per elles mateixes.

Les dades que s'obtenen del Pressupost total de l'INEM, corresponent al
període 1984-1995 són les següents (taula IV.5). L'any 1995, la despesa
destinada per TINEM en FPO fou de 141.999.689 milers de pessetes, en
front als 560.140 milers de pessetes gastats Tany 1984. La despesa en FPO
ha anat augmentant en el període 1984-1995. El major augment en termes
percentuals es va produir T any 1986, any en que T adhesió d'Espanya a la
Comunitat va permetre l'accés als ajuts de l'FSE destinats a cofinançar les
accions de FPO.

Taula IV.5.- Evolució del Pressupost de l'INEM destinat a la FPO 1984-
1995 (milers de pessetes)

ANY
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

199515

ORDINARI
560.140
559.974
604.578

4.341.000
4.341.000
10.097.000
13.345.000
19.962.104
14.942.000
31.064.768
49.356.925

FSE
-
-

23.156.764
60.000.000
63.279.028
58.400.000
65.100.000
65.319.000
63.319.000
50.946.280
59.606.203

TOTAL
560.140
559.974

23.761.342
64.341.000
67.620.028
68.497.000
78.445.000
85.281.104
78.261.000
82.011.048
108.963.128
141.999.689

Font: INEM( 1996).

Si es compara conjuntament les xifres del pressupost en formació
ocupacional de l'INEM (taula VI.6) i les dels treballadors formats en els
programes del Pla FIP (taula IV. 1), s'observa que mentre els pressupostos
de l'INEM destinats a la formació s'han incrementat any rera any, el
nombre de participants ha anat decreixent. Aquest fet es conseqüència de
les transferències en matèria de gestió de la formació ocupacional a certes
comunitats autònomes, des de l'any 1992, i al FORCEM, des de l'any

15 No es disposa, per aquest any, del desglossament entre el pressupost ordinari i el
pressupost procedent de l'FSE.
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1993. Les taules IV.6 i IV.7 plasmen aquestes quantitats pressupostades a
partir de l'any en qué es van iniciar16.

Taula IV.6.- Quantitats pressupostades transferides a les CGÀA
amb traspàs de la gestió de la FPO (milers de PTA.)

CCAA
Catalunya
Andalusia
València
Galícia

Canàries

1992
11.521.000

sense transf.
sense transf.
sense transf.
sense transf.

1993
5.737.680
13.021.400
5.902.800
4.357.100
sense tranf.

1994
7.656.351
15.972.359
7.767.322
5.363.233
3.032.804

1995
9.423.600
14.802.930
7.783.080
5.108.782
3.427.188

Font: INEM, 1996.

Taula IV.7.- Quantitats pressupostades transferides al
FORGEM (milers de FTA.)

Any
1993
1994
1995

Quantia
18.454.661
36.425.163
51.048.163

Font: INEM, 1996.

D'altar banda, durant el setembre d'aquest any 1997, igual que durant la
tardor de l'any passat, el PNV (Partit Nacionalista Basc) ha reivindicat que
es transfereixin al govern Basc les quotes de l'INEM. D'aquesta manera
Euskadi podria recaptar i administrar la formació contínua de l'INEM que
suposa un 0,1% de les nòmines dels treballadors. Xavier Arzallus pretén
desbloquejar en el terreny polític la negativa del govern a negociar el
traspàs de la quota de formació de l'INEM17. En aquest sentit, els bascos
han assenyalat que la seva reclamació esta basada en la peculiaritat de

16 L'any 1995, el pressupost destinat a aquestes transferències va representar el 64,5%
del pressupost total de l'INEM destinat a la formació ocupacional.

17 La Generalitat de Catalunya va disposar de la gestió d'aquestes quotes l'any 1992,
quan es va convertir en la primera CCAA en aconseguir el traspàs de la FPO, però el
Govern va retirar aquesta gestió un any desprès, quan patronal i sindicats van arribar a
un acord sobre formació, que va donar lloc a la creació del FORCEM. Des de llavors,
són els sindicats i la patronal els que administren aquests fons. La diferència, però, rau
en el fet que el PNV no sols demana la gestió dels fons per formació contínua, sinó que
vol recaptar-los directament en virtut del concert econòmic.
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l'Estatut de Gernika18, en una resolució aprovada majoritàriament pel
Parlament Basc i en una sentència del Tribunal Constitucional de l'any
1989, que indica que les quotes de PINEM no són Seguretat Social i per tant
no afecten a la caixa única de l'Estat19.

Aquesta reclamació diferencial, però, incomoda al Govern central com a
conseqüència de l'efecte dominó que pot tenir en altres comunitats
autònomes, i en concret a Catalunya. D'aquí que el Govern, davant la forta
pressió, procedent dels sindicats i de CIU20, va optar inicialment per
rebutjar la reivindicació Basca. Però, malgrat el rebutx inicial, finalment a
mitjans de novembre del mateix any 1997 Euskadi va aconseguir que la
formació continua es gestionés de manera autònoma a través de les quotes
de treballadors i empresaris recaptades en el País Basc.

g) Les accions d'orientació professional

En aquells programes en els quals l'FSE aprova la inclusió d'una acció
d'orientació professional, el Departament de Treball l'encarrega a gabinets
d'orientació professional especialitzats. El programa d'orientació
professional té per objectiu oferir, als treballadors que ho sol·licitin, un
consell d'orientació i un seguiment posterior que els permet conèixer millor
les seves pròpies possibilitats d'incorporació i promoció a la vida laboral,
com també els mitjans existents per desenvolupar la seva carrera
professional.

L'orientació professional es porta a terme, prioritàriament, mitjançant
accions d'atenció individualitzades i es dirigeixen en primer lloc als
col·lectius amb majors dificultats d'integració. En el procés d'orientació
professional per l'ocupació es realitzen les següents etapes:

• Entrevista personal inicial, per identificar el problema específic i establir
les primeres hipòtesis sobre les possibles opcions de l'orientat i establiment
del pla a seguir.

18 En concret, l'execució de la legislació laboral és una competència que recull l'Estatut
Basc i que és inexistent a la resta de CCAA.

19 No obstant això, una altra sentència del Tribunal Constitucional molt més recent, de
desembre de 1996, referent a la Llei d'Infraccions i Sancions de la Seguretat Social, no
deixa clara la naturalesa de la quota de formació contínua de PINEM, és a dir, si afecta o
no a la caixa única de la Seguretat Social.

20 Aquest partit va anunciar que si l'executiu cedia al Govern Basc la formació contínua
de l'INEM, la Generalitat també la reclamaria.
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• Realització de proves per determinar les aptituds, nivell de
coneixements professionals, nivells formatius etc.: proves psicotècniques,
proves d'aptitud professional, proves culturals, reconeixement mèdic.

• Estudis i anàlisis, per part de l'orientador, de totes les dades obtingudes.

• Documentació en profunditat, per part de l'orientador, sobre les
ocupacions en les que pot optar l'orientat, així com informació, sobre la
situació del mercat de treball, relacionada amb aquestes ocupacions.

• Entrevista final, per la comunicació dels resultats, en la que es ratifiquen
o rectifiquen les primeres hipòtesis establertes i es determina amb
l'orientat, les possibles opcions a seguir i ajudar-lo en la presa de
decisions.

• Seguiment i avaluació de l'orientació.

La Direcció General d'Ocupació dóna les directius tècniques necessàries
per a l'homogeneïtzació de les accions que realitzen els diferents gabinets
d'orientació professional. Per establir un millor control i seguiment
d'aquestes accions, la Direcció General d'Ocupació, elabora un cens de

A «

gabinets d'orientació professional . L'assignació de treballs als gabinets,
la fa l'esmentat organisme, tenint en compte criteris sobre l'especialització
en determinats col·lectius, experiència professional en matèria d'orientació
professional i la qualitat dels informes. Al mateix temps, la Direcció
General d'Ocupació pot organitzar les accions de perfeccionament que
considera necessàries per optimitzar la preparació dels professionals dels
gabinets d'orientació.

A partir d'entrevistes realitzades a gabinets d'orientació professional de la
comarca del Segrià, les eines que s'utilitzen per portar a terme l'acció
d'orientació professional són: exàmens, psicotècnics, entrevistes,
qüestionaris oberts i tancats. Aquests instruments permeten obtenir un
informe sobre el perfil personal, professional i intel·lectual del treballador.

21 Poden sol·licitar la inscripció en aquest cens les empreses, entitats o institucions que
compleixen els següents requisits:

• Tenir instal·lacions adequades per dur a terme tasques d'orientació
individual i col·lectiva.
• No fer activitats de formació ocupacional.
• Disposar de personal llicenciat en psicologia, pedagogia o medicin^KfDe>v
especialitzada en psicologia, psiquiatria o medicina, del treball. /¿T ^ ^\
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Una còpia d'aquest informe es lliura al participant. Existeix una relació
oberta i flexible entre la Direcció General d'Ocupació i els gabinets
d'orientació professional en quan a la metodologia aplicable.

h) Les Escoles-Taller i les Cases d'Oficis

Dos de les modalitats de la FPO, que no s'incluen en el Pla FIP, són els
programes d'Escoles Taller i Cases d'Oficis, aprovats per l'Acord del
Consell de Ministres de 21 de febrer de l'any 1986 i regulats per l'Ordre
Ministerial de 29 de març de l'any 1983. Es tracta de programes públics
d'ocupació-formació.

Els projectes d'Escoles-Taller i Cases d'Ofici poden ser promoguts per
òrgans de l'Administració de l'Estat, CCAA, Ajuntaments, Diputacions
Provincials, Organismes Autònoms, Societats estatals i Institucions
públiques o privades sense ànim de lucre. Les Escoles-Taller i Cases
d'Ofici poden adquirir personalitat jurídica pròpia, constituir-se en entitats
sense ànim de lucre, i ser patrocinades, participades o cofinançades per un
o més dels organismes, institucions o societats assenyalades
anteriorment22.

Els programes d'Escoles-Taller funcionen des de l'any 1985 i estan
adreçats a combatre la desocupació juvenil mitjançant un programa
d'ocupació-formació. El camp d'aplicació d'aquesta acció està orientat a la
formació de desocupats, especialment joves menors de 25 anys amb
especials dificultats per la incorporació a l'ocupació, per la seva
col·locació en activitats de recuperació del patrimoni artístic, històric,
cultural, natural o urbà, així com d'oficis artesanals en regressió.

Els projectes de les Escoles- Taller consten de dos etapes: una primera
formativa d'iniciació i l'altra de formació en alternança amb el treball,
adreçades a l'aprenentatge, qualificació i adquisició d'experiència
professional. Durant la primera, els participants reben una beca.. En la
segona, els participants són contractats sota la modalitat d'aprenents i
reben el salari corresponent segons la normativa vigent. La durada
d'ambdues etapes no pot ser inferior a un any ni superior a dos.

22 Vegeu Orden de 3 d'agost de 1994 per la que es regulen els programes de les Escoles-
Taller i Cases d'Ofici, les Unitats de Promoció i Desenvolupament i els Centres
d'Iniciatives Empresarials, alhora que s'estableixen les bases reguladores de la
concessió de subvencions públiques per aquests programes.
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La importància d'aquests programes no está en el nombre de participants,
sinó en el col·lectiu al que s'adreça, perquè es tracta de joves desocupats
que no han acabat els estudis de EGB o bé que l'han acabat però no han
continuat els estudis de FP o BUP.

D'altra banda, les Cases d'Oficis es configuren com a centres de
qualificació i d'animació de l'ocupació, adreçats a proporcionar formació
a desocupats en professions i oficis relacionats amb la rehabilitació dels
entorns urbans, la millora en la qualitat de vida dels ciutadans i la
recuperació d'oficis artesanals mitjançant la incorporació de noves
tècniques.

Els projectes formatius d'aquests programes consten d'una primera fase de
formació ocupacional en una especialitat formativa o en un ofici, i una
segona fase, en què aquesta formació s'imparteix en alternança amb el
treball o la pràctica professional. Cada una de les etapes té una durada de
sis mesos.

Els participants de les Escoles-Taller i les Cases d'Oficis, al finalitzar el
seu procés formatiu reben orientació, assessorament, informació
professional, formació empresarial i assistència tècnica. L'INEM lliura als
joves, que finalitzen el programa amb avaluació positiva, les certificacions
de professionalitat corresponents, que acrediten els coneixements i
habilitats professionals adquirits i l'experiència laboral acumulada23.

Amb relació a aquests programes l'Administració de l'Estat es reserva la
programació, organització i gestió de les accions així com l'homologació
d'Escoles-Taller i Cases d'Oficis i l'expedició, homologació i convalidació
de títols o certificats de professionalitat.

i) Les certificacions de professionalitat

Al finalitzar el període de FPO, el formador avalua l'aprofitament del
participant durant el programa i la seva assistència, i proposa en cada cas,
l'expedició d'un certificat d'aprofitament (si l'assistència és superior al
80% de les hores i controlat mitjançant fulls d'assistència24 que se signen

23 Aquest certificat pot ser convalidat pel Certificat de Professionalitat previst en el Pla
FIP i pels mòduls que corresponguin de la formació professional específica regulada en
laLOGSE.

24 Vegeu annex V.
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diàriament) o bé un diploma d'assistència (quan la presència al programa
es inferior al 80% i superior al 50%).

Els diplomes o certificats els lliura la Direcció General d'Ocupació en el
cas de Catalunya, i l'INEM en les Comunitats Autònomes que no han
assumit les funcions en matèria de gestió de la FPO. L'Administració de
l'Estat té reservada la funció de regulació de les condicions d'obtenció,
expedició i homologació de les titulacions laborals, vàlides per tot el
territori nacional, conforme a la normativa de la Comunitat Econòmica
Europea.

Abans de l'aprovació del Reial Decret 2317/1993 de 29 de desembre, que
desenvolupa els contractes en pràctiques, d'aprenentatge i els contractes a
temps parcial; el certificat de professionalitat atorgat en la FPO capacitava
al treballador per accedir a la modalitat del contracte en pràctiques, amb
una durada entre tres mesos i tres anys. A partir de l'entrada en vigència
d'aquest RD el 29 de desembre de 1993 els diplomes i certificats de
professionalitat de la FPO no habiliten per aquest tipus de contractes25.
Actualment aquests títols eximeixen del temps dedicat a la formació
teòrica en els contractes d'aprenentatge, aquest període no pot ser inferior
al 15% de la jornada màxima prevista en el conveni col·lectiu.

j) £1 seguiment, el control i l'avaluació

La Generalitat assumeix dins del seu àmbit territorial la programació,
l'organització, la gestió, el control administratiu i la inspecció tècnica de
les accions formatives d'acord amb el Pla FIP i el seguiment de la FPO a
Catalunya, designant els òrgans de participació que assumeixen totes les
funcions atribuïdes. Les funcions de promoció de programes de la
delegació territorial són les següents :

• Facilitar a les entitats col·laboradores tota la informació que necessiten,
tant de tipus tècnic com administratiu, sobre els procediments de
sol·licitud i el desenvolupament dels esmentats programes.
• La valoració de les entitats i dels programes que presenten.
• Verificar l'exactitud i certesa de les dades indicades a la sol·licitud.
• Fer el seguiment de l'execució i resoldre les incidències que poden
presentar-se.

25 L'article 2 de l'esmentat RD disposa que només són títols professionals habilitats per
realitzar un contracte en pràctiques els Diplomes Universitaris, Llicenciats Universitaris,
Tècnic o Tècnic Superior i els títols oficialment reconeguts com equivalents que
habiliten per l'exercici professional.
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La Formació Professional Ocupacional

D'altra banda, les funcions d'inspecció de la Direcció General d'Ocupació
són les que es mostren a continuació:

• Controlar el compliment de la normativa i el manteniment de les
condicions d'aprovació dels programes.
• Proposar mesures per a la correcció de les desviacions observades.
• Iniciar expedients per a la revocació de la subvenció, la suspensió del
pagament o l 'exclusió del cens d'entitats col·laboradores i elaborar la
corresponent proposta d 'actuació.

En la realització dels programes les entitats col·laboradores han d'informar
per escrit a les delegacions territorials, per mitjà dels promotors, de totes
les incidències relatives als programes aprovats. Les entitats
col·laboradores tenen a disposició dels promotors i inspectors, un llibre de
visita que els proporciona el Departament de Treball. L 'informe que fan els
promotors, en el llibre d'actes de visites en que fan constar les seves
observacions, ha d'estar signat pel representant de l'entitat col·laboradora.

Els centres han de facilitar als promotors l'accés a les instal·lacions on es
realitzen les activitats de formació, i a les reunions que aquests sol·licitin
tant amb el personal tècnic del centre com amb els participants als
programes de FPO.

El promotor de formació és el tècnic en formació i nexe d'unió entre els
participants i el Departament de Treball. La seva tasca és vetllar pel bon
funcionament dels programes de FPO. El promotor està en contacte amb el
participant, mitjançant visites de seguiment als centres, en els que el
treballador pot aprofitar per exposar els seus dubtes, sol·licitar informació
o plantejar qüestions del programa. En les visites passa als participants uns
qüestionaris de valoració del programa26, per tal que aquest aporti la seva
opinió i examini amb deteniment el funcionament del programa i del
centre. El promotor acostuma a fer una valoració als participants a mig
programa o al finalitzar aquest, o bé en els dos casos, segons el
funcionament que observa del programa i del centre.

El promotor forma part de la secció d'ocupació de les delegacions
territorials del Departament de Treball. La inspecció técnica-administrativa
de programes es realitza amb la finalitat de comprovar la correcta execució
de les activitats, d'acord amb la normativa reguladora i d'acord amb el
contingut dels projectes aprovats.

26 Vegeu annex VI.
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La Formació Professional Ocupacional

Les funcions d'inspecció es fan.d'ofici o a instància de la- persona
interessada. El centre facilita als participants unes targetes27 amb les que
poden demanar la intervenció de ..la inspecció sempre que ho consideren
oportú. L'inspector pertany a la Secció de Control Tècnic Administratiu de
Programes, situat a Barcelona. Les entitats col·laboradores han de facilitar
als inspectors l'accés a les instal·lacions on es realitzen els programes de
FPO i també tota la documentació de caràcter tècnic, administratiu o
comptable que tingui relació amb la subvenció concedida.

Si s'observa anomalies que no afecten substancialment el contingut bàsic
del programa, s'insta per escrit a l'entitat col·laboradora perquè les
corregeixi. Si no es fan les modificacions requerides en el termini fixat, el
Director General d'Ocupació pot ordenar la suspensió del pagament de la
subvenció atorgada. * • , .

. ". ! .V,

Mitjançant una resolució del Conselleres pot revocar total o parcialment la
subvenció o reclamar la devolució de les quantitats percebudes
indegudament, ja sigui per via administrativa o judicial, i també es pot
suspendre temporalment o definitivament la condició d'entitat
col·laboradora. Les tasques d'avaluació tècnica es poden realitzar
directament amb els mitjans del Departament de Treball o bé per mitjà de
convenis amb entitats, empreses o institucions. :

En el cas de les Comunitat Autònomes que no tenen transferides les
competències sobre la gestió de la FPO, les Direccions Provincials de
l'INEM vetllen per la correcta finalitat de les subvencions i ajuts concedits,
així com dels aspectes funcionals i formatius en la realització dels
programes de FPO.

k) L'Observatori ocupacional de l'INEM

És important articular un mecanisme d'observació, constatació i seguiment
dels canvis ocupacionals que possibilitin una millor i! més adequada
distribució dels mitjans econòmics destinats a les accions formatives.
Aquest mecanisme es va establir per primera vegada l'any 1987 i és
l'Observatori Permanent del Comportament de les Ocupacions i la
implantació de les Tecnologies (Eusebio, 1989)28.

27 Vegeu annex VII.

28 Conegut amb el nom d'Observatori Ocupacional.
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La Formació Professional Ocupacional

Les funcions d'inspecció es fan, d'ofici o a instància de la- persona
interessada. El centre facilita als participants unes targetes27 amb les que
poden demanar la intervenció de. la inspecció sempre que ho consideren
oportú. L'inspector pertany a la Secció de Control Tècnic Administratiu de
Programes, situat a Barcelona. Les entitats col·laboradores han de facilitar
als inspectors l'accés a les instal·lacions on es realitzen els programes de
FPO i també tota la documentació de caràcter tècnic, administratiu o
comptable que tingui relació amb la subvenció concedida.

Si s'observa anomalies que no afecten substancialment el contingut bàsic
del programa, s'insta per escrit a l'entitat col·laboradora perquè les
corregeixi. Si no es fan les modificacions requerides en el termini fixat, el
Director General d'Ocupació pot ordenar la suspensió del pagament de la
subvenció atorgada./» .

Mitjançant una resolució del Conseller es pot revocar total o parcialment la
subvenció o reclamar la devolució de les quantitats percebudes
indegudament, ja sigui per via administrativa o judicial, i també es pot
suspendre temporalment o definitivament la condició d'entitat
col·laboradora. Les tasques d'avaluació tècnica es poden realitzar
directament amb els mitjans del Departament de Treball o bé per mitjà de
convenis amb entitats, empreses o institucions.

> •
En el cas de les Comunitat Autònomes que no tenen transferides les
competències sobre la gestió de la FPO, les Direccions Provincials de
l'INEM vetllen per la correcta finalitat de les subvencions i ajuts concedits,
així com dels aspectes funcionals i formatius en la realització dels
programes de FPO.

k) L'Observatori ocupacional de l'INEM

És important articular un mecanisme d'observació, constatació i seguiment
dels canvis ocupacionals que possibilitin una millor i ¡ més adequada
distribució dels mitjans econòmics destinats a les accions formatives.
Aquest mecanisme es va establir per primera vegada l'any 1987 i és
l'Observatori Permanent del Comportament de les Ocupacions i la

^Q

implantació de les Tecnologies (Eusebio, 1989) . , .

27 Vegeu annex VII.

28 Conegut amb el nom d'Observatori Ocupacional.
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La Formació Professional Ocupacional

L'Observatori ocupacional de l'INEM, durant el primer any pretenia servir
de base per a la programació d'accions formatives incloses en el Pla FIP,
d'acord a les necessitats detectades. En la seva primera elaboració, oferia
una panoràmica nacional de dades relatives al seguiment de les ofertes i
demandes de treball registrades a la xarxa nacional d'oficines de l'INEM,
així com un seguiment de les ofertes d'ocupació publicades en la premsa
nacional; també es mostrava una primera aproximació sobre la incidència
de les diferents tecnologies en els sectors d'activitat.

El segon any, el 1988, a més a més de l'aplicació anterior, l'Observatori va
encaminar les seves línies d'actuació a l'establiment d'uns criteris
d'adequació de l'oferta formativa ocupacional als nivells d'exigència
imposats pel mercat de treball. Aquest any es va iniciar la recollida i estudi
dels requisits, en quan a titulació, coneixements, idiomes, experiència,
capacitat, caràcter, etc. de les ocupacions, amb la finalitat d'obtenir un
perfil d'aquestes el més complert possible. La premsa consultada ,aquell
any, no era sols la de tiratge nacional, sinó també la de major rellevància a
nivell provincial. Per avaluar la incidència de les diferents tecnologies i els
graus d'implantació dels sectors d'activitat, es va consultar més de 1000
experts docents i més de 500 empreses de diferents activitats productives.

L'any 1989 es va realitzar un seguiment dels programes de FPO i dels
participants formats en aquests, amb la finalitat de comprovar en quina
mesura s'ajusten a les necessitats del mercat de treball; perquè segons
Trigo (1993), el desajust entre la qualificació i experiència dels
treballadors en atur i els requisits per optar als llocs de treball ofertáis
expliquen fins el 30% dels casos de no cobertura de les places en oferta,
evidenciant que els oferents d'ocupació tenen dificultats per trobar
candidats que reuneixin el nivell de qualificació sol·licitat. Així doncs,
l'Observatori és un instrument amb el que TESTEM pretén aconseguir un
triple objectiu:

• Conèixer el mercat de treball per sectors i les seves ocupacions més
importants,

• Obtenir informació sobre els continguts ocupacionals i les seves
variacions amb relació als canvis tecnològics, l'organització del treball i la
gestió empresarial.

• Detectar les necessitats de formació qualitatives i quantitatives, actuals i
futures de la població demandant d'ocupació.
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Per aconseguir, aquests objectius,' les = fonts d'informació que utilitza
l'Observatori són diverses':.,. -r:1'.

. • t , ' ' , - '

• La xarxa Nacional d'Oficines d'Ocupació. . ,
• La xarxa Nacional de Formadors, Promotors i Experts en FPO.
• Les ofertes d'ocupació que es publiquen a la premsa.
• Sondeigs a empreses i professionals de cada sector específic d'activitat.
• Estudis estadístics i d'investigació del mercat de treball elaborats per
institucions, empreses, forces socials, bancs i altres entitats públiques o
privades.
• Estudis de determinació de necessitats de formació a nivell empresarial,
sectorial, territorial i altres estudis elaborats.

La xarxa de docents, promotors i experts en FPO fan la investigació de
camp a nivell local i provincial, i remeten als Serveis Centrals de l'INEM,
tota la informació obtinguda. La xarxa Nacional d'Oficines d'Ocupació
facilita el nombre d'ofertes, demandes i col·locacions realitzades en un
període de temps determinat, detectant les causes de no cobertura de les
ofertes d'ocupació i els requisits exigits per 1'empleador.

L'Observatori, també realitza un mostreig i remet una enquesta als
participants en accions formatives per obtenir informació sobre la seva
situació laboral, abans i després del programa de FPO, la motivació i
avaluació del programa, del centre, dels experts i sobre la inserció del
participant i la relació entre el programa de FPO i l'ocupació
aconseguida29.

A partir de les dades de l'Observatori Ocupacional de l'INEM, de les
tendències de contractació dels tres últims anys i de la inserció dels
treballadors, formats durant la programació de FPO anual anterior,
s'obtenen les especialitats formatives, agrupades per famílies
professionals, que presenten majors expectatives d'inserció en el mercat de
treball pels participants del Pla FIP30.

29 Vegeu annex VIII.

30 Existeix un problema comparatiu entre les dades que proporciona l'Observatori
Ocupacional de l'INEM i les que ofereix l'Institut Nacional d'Estadística o el Ministeri
de Treball i Seguretat Social, perquè l'INEM es basa en una classificació pròpia per
famílies professionals mentre que l'INE i el Ministeri es basen en la Classificació
Nacional d'Ocupacions.

L'Observatori es fonamenta, principalment, en dos fonts que poden distorsionar la
realitat del mercat de Treball. D'una banda, les oficines de l'INEM poden distorsionar

182



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

La Formació Professional Ocupacional

En aquest sentit, cal assenyalar la importància de disposar de mecanismes
actualitzats d'observació i seguiment dels canvis i innovacions que operen
en el teixit econòmic i en la composició dels mercats locals de treball. Així
doncs, és necessària la creació d'Observatoris regionals i locals d'ocupació
i formació orientats a la recopilació sistemàtica i verídica d'informacions
útils sobre l'evolució del mercat de treball local, l'aparició de noves
necessitats ocupacionals, la detecció de fluxos d'inversions en sectors
determinats i els processos de creació de noves empreses.

les ofertes registrades si les fan constar de manera rutinària, si cataloguen els llocs de
treball d'acord amb les definicions que proporcionen els oferents, i no detecten si
successives ofertes en un mateix període es refereixen a un mateix lloc de treball.
D'altra banda, pot distorsionar bastant la realitat, els anuncis publicats a la premsa,
perquè aquest mitjà no s'utilitza per igual en tots els tipus de lloc de treball, i una
mateixa ocupació pot estar demandada en diversos diaris. (Fernández, 1990).
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L'avaluació de la Formació Professional Ocupacional

V.O.- INTRODUCCIÓ

En aquest capítol es desenvolupa l'estudi d'avaluació aplicat a la Formació
Professional Ocupacional, i en concret, als programes de FPO realitzats a la
comarca del Segrià durant l'any 1992 i adreçats al col·lectiu de treballadors
desocupats. En aquest cas, el treball de camp es va dur a terme a mitjans de
l'any 1995 i els resultats es van obtenir a principi de l'any 1996.

L'estudi s'ha portat a cap tenint present, que l'objectiu que es pretén
aconseguit mitjançant l'avaluació, té un vessant gerencial o tècnic. És a dir,
la finalitat de l'avaluació és trobar resposta als aspectes sobre l'eficàcia dels
programes realitzats.

Pel que fa al model d'avaluació s'ha optat per un model clàssic1. Alhora,
dins d'aquesta categoria s'ha escollit un dels models d'avaluació per a la
presa de decisió. En concret, el model aplicat ha estat el model CIPP que
engloba l'avaluació de diferents parts: el context, l'input, el procés i el
producte.

Amb relació al mètode, que s'ha seguit durant la investigació, aquest forma
parat del paradigma no experimental2, que és el més utilitzat en avaluacions
de projectes socials tot i ser menys rigorós que els altres dos: l'experimental
i el quasi-experimental. Dins dels mètodes no experimentals, s'ha fet ús del
mètode d'avaluació únicament- després. Aquesta elecció respon al fet que
no ha estat possible realitzar el mesurament corresponent a la fase anterior al
programa ni obtenir un grup de control3. Així doncs, el mètode consisteix en
mesurar els efectes del programa en una situació posterior a la seva
execució.

Després d'escollir el mètode la discussió se centra en l'elecció de l'esquema
i les fases del procés d'avaluació. En aquest cas, s'ha seguit l'esquema
tradicional4, aquest no té en compte la participació de les persones

1 Vegeu apartat ÏÏ.4

2 Vegeu apartat ILS.d,

3 Cal tenir present que l'avaluació es va realitzar al llarg de 1995, mentre que els
programes es van dur a terme durant l'any 1992.

4 Vegeu apartat III. 1
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interessades en el mateix. L'elecció d'aquest esquema es déu al fet que
l'avaluació d'aquest tipus de formació s'ha dut a terme per voluntat pròpia
de l'autora, sense comptar amb el recolzament dels agents que la gestionen i
regulen.

Per últim, amb relació al tipus d'avaluació5, aquesta és de caire sumativa, ja
que s'ha realitzat al final del programa amb l'objectiu de valorar-ne els
resultats. Si es té en compte la procedència de 1'avaluador, es tracta d'una
avaluació externa, donat que aquest no pertany a l'organisme que executa
els programes. Segons la naturalesa d'allò que s'ha avaluat, s'ha fet ús
d'una avaluació de producte. Dins d'aquest tipus s'inclou tres avaluacions
diferents, però en aquest estudi s'ha aplicat l'avaluació de costos o
econòmica, mitjançant el mètode de l'Anàlisi Cost-Eficàcia6.

Vegeu apartat III.2.

Vegeu apartat III.S.c.
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L'avaluació de la Formació Professional Ocupacional

V.I.- L'AVALUACIÓ DE LA FPO: OBJECTIUS, MODEL,
MÈTODE, FASES, TIPUS I RESULTATS

a) Els objectius

La investigació entorn als programes de FPO, adreçats al col·lectiu de
treballadors desocupats, s'ha planificat tenint en compte que els objectius
que es pretenen aconseguir mitjançant la mateixa tenen un vessant gerencial
o tècnic. En aquest sentit, la finalitat de l'estudi es trobar resposta als
aspectes sobre l'eficàcia dels programes analitzats, és a dir, detectar el grau
d'acompliment dels objectius assignats a la FPO7 ; sense oblidar el cost que
genera aquest tipus de formació, d'aquesta manera, doncs, es valora la
incidència del volum de despesa pública destinada als programes de FPO.

En aquest cas l'avaluació se centra en el grau de racionalitat de l'organisme
que porta a terme els programes de FPO, en el nivell de predictibilitat que
mostra, el procediment del personal implicat, en els diversos àmbits de
direcció i responsabilitat, en el nivell de resposta que els programes generen
en els organismes interns i en l'adequació dels programes amb relació als
objectius que tenen plantejats.

b) El model

El model aplicat sorgeix dels models clàssics, que són els que se centren en
els objectius previstos per tal d'orientar la presa de decisions. En concret,
s'ha desenvolupat el model CIPP. En aquest, doncs, no només és important
conèixer si els programes de FPO aconsegueixen els seus objectius, sinó
detectar quines són les necessitats, si aquestes es tenen en compte en els
programes, com aquests s'implanten i com funcionen.

Les diferents parts que formen el model són: l'avaluació de context,
l'avaluació de l'input, l'avaluació del procés i l'avaluació del producte. En
aquest apartat s'exposa els objectius i metodologia aplicada en cada una de
la quatre avaluacions, mentre que els resultats i conclusions de cadascuna
d'elles s'inclou en l'últim apartat d'aquest capítol.

7 Vegeu apartat IV. 1
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b.L- L'avaluació de context

b. Li.-Objectius

La Llei Bàsica d'Ocupació de 1980, defineix la FPO com un instrument de
la política d'ocupació, que pretén adequar la mà d'obra a partir de les
necessitats concretes del sistema productiu. En conseqüència, per complir
amb la seva funció, la FPO ha de ser flexible i adaptable a les necessitats del
mercat de treball, és a dir, ha de procurar l'adaptació dels seus
coneixements, aptituds i actituds als nous perfils professionals requerits pel
mercat de treball.

Malgrat això, un dels problemes que sorgeix quan es pretén realitzar aquest
tipus de planificació, és el d'adequar el nombre de professionals en una
determinada branca a les necessitats reals que es presenten en cada moment.
L'excés d'un tipus de professionals en unes àrees i l'escassetat en altres és
un fet real, i la principal dificultat que existeix, per solucionar aquest tema,
és la de preveure, amb la suficient antelació, quina serà la demanda de
formació en certes especialitats.

Perquè es produeixi aquesta relació entre formació i mercat de treball, és
necessari que abans de programar la FPO es realitzi una anàlisi ocupacional
i un estudi de les necessitats de formació (INEM, 1994). L'anàlisi
ocupacional té els següents objectius: Identificar les ocupacions i les tasques
relacionades a cada una d'elles, determinar els coneixements, aptituds i
noves tecnologies necessàries per desenvolupar cada ocupació, d'acord amb
les tasques identificades.

Mentre que l'anàlisi de les necessitats de formació té la finalitat de :
Identificar les principals àrees formatives de les activitats, determinar el
tipus de formació necessària, dins de cada àrea, pels diferents nivells
d'ocupació, i determinar les prioritats de cada àrea, en cada nivell de
l'ocupació.

Si l'objectiu és disposar dels treballadors adequats, en el moment oportú, el
primer pas que s'ha de realitzar és el d'intentar preveure quins són els
entorns en els que seran necessaris aquests treballadors. És important no
limitar-se a resoldre les necessitats actuals, és precís donar una formació
preventiva als treballadors. Fa falta conèixer amb temps, les necessitats de
formació i quantitat de treballadors que és precís formar, tipus de formació
que han de rebre i qualificació prèvia.
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Donat que és difícil per part d'una persona, realitzar una prospectiva que
senyali quines seran les possibles tecnologies i ocupacions emergents, el
mètode més segur és el de recórrer als estudis realitzats per pannells
d'experts (Martín i González, 1991).

Segons aquests autors, un estudi sobre les necessitats de formació presenta
dificultats metodològiques evidents. El sistema més adequat és el de
contemplar dos fonts : els experts i la realitat. Per realitzar aquest tipus
d'estudis es pot utilitzar el mètode prospectiu DELPHI, que està pensat per
treballar sobre temes en els que no es pot disposar de cap més informació
completa, que la que poden aportar les opinions dels experts en la matèria.

El mètode consisteix en demanar l'opinió d'un grup de reconeguts experts,
mitjançant un o varis qüestionaris. Cada expert ha de respondre, diferents
vegades i en diversos moments de la investigació. L'objectiu és obtenir
informació vàlida sobre els buits de formació, per cada un dels sectors
objecte d'estudi, però també, de conèixer l'opinió de les empreses sobre
temes relacionats amb la formació. En conseqüència, als experts se'ls passa
un qüestionari sectorial específic i, per una altra banda, un de comú, amb el
propòsit d'obtenir informació general i tantes vegades com sigui necessari
(Solé i Torrens, 1991).

Amb el mètode proposat, es pretén aconseguir, d'una banda, l'opinió de les
empreses entorn a la formació, i d'altra banda identificar les necessitats de
formació que es produeixen en aquest moment i preveure les que hi haurà a
curt i a mig termini.

En aquest apartat, sobre l'avaluació de context, es pretén analitzar si la
millora qualificativa, proporcionada mitjançant la FPO, s'ha adaptat als
requeriments de la demanda de treball, és a dir, si la FPO ha permès un ajust
entre oferta excedent (treballadors aturats) i demanda insatisfeta (ocupacions
vacants ) en el mercat de treball.

b.l.ii.- Metodologia.

Per avaluar l'adequació de l'oferta de formació ocupacional, a les
necessitats i possibilitats d'ocupació de l'economia del Segrià, es compara
les xifres absolutes de treballadors formats durant l'any 1992 i les ofertes
d'ocupació registrades per l'INEM durant l'any 1993, període en que els
treballadors formats intenten incorporar-se al món laboral.
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En aquest sentit, s'analitzen les ocupacions, que durant l'any 1993, van tenir
un nombre de col·locacions significatiu (més de 100 col·locacions), i que no
es van cobrir per cap especialitat de
segons es mostra en la taula V. 1 .

la FPO impartida durant l'any 1992,

Taula V.I.- Ocupacions amb un nombre de col·locacions significatiu
(any 1993)

Ocupacions
Peó en general
Netejador
Aprenent de serveis a les empreses
Professor en general
Metge de medicina general
Director
Empleat de guarderia

Nombre de col·locacions
1.350
1.313
664
188
182
155
100

Font: INEM. Col·locacions registrades durant l'any 1993

Com s'observa, en general es tracta d 'ocupacions que requereixen un nivell
de formació baix, com són les de peó, netejador i aprenent, o bé

1•
1

d'ocupacions amb un nivell de formació específic que s'imparteix en un
àmbit diferent al de la FPO, aquest és el cas de les professions de metge,
professor i director.

I

I

I

I

I

I

I

I

En la resta d'ocupacions, que van registrar un nombre de col·locacions
important durant l'any 1993, es va realitzar programes de FPO durant l'any
1992, segons s'especifica a continuació. Cal indicar que determinades
especialitats de FPO no s'escauen amb una ocupació concreta, sinó que són
tècniques que completen i amplien la formació necessària en altres
ocupacions, per exemple: CAD-CAM, AUTOCAD, artesania, formació
comercial, idiomes, informàtica, legislació laboral i seguretat i higiene.

Abans, però, cal assenyalar la dificultat existent per tal d'establir un lligam
entre ambdues matèries, degut a que els criteris de classificació, que segueix
el Departament de Treball, per enumerar les especialitats de FPO, són
diferents dels que aplica PENEM, per classificar les col·locacions
registrades.
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Taula V.2.- Treballadors formats l'any 1992 i oferta d'ocupacions
dèl'any 1993* per famílies oeupacionals.
Especialitats de FPO impartides
durant (1992)
Administració i oficines
Agricultura
Alimentació i tècniques
alimentàries
Arts gràfiques
Automoció
Confecció pell cuir
Comptabilitat
Construcció
Disseny- delineació
Disseny, patronatge i moda
Electrònica i fontaneria
Enmagatzemador
Activitats esportives i de lleure
Fred i climatització
Fusteria i ebenisteria
Hostelería i restauració
Jardineria
Marketing i vendes
Mecànica industrial
Metal·lúrgia
Perruqueria i estètica
Ramaderia i pesca
Seguretat i vigilància
Serveis socials i tècniques
sanitàries
Telecomunicacions
Tècniques empresarials
Televisió i radiodifusió
Transports
Turisme
Venedor de comerç i caixes

n° treballa.
Formats (a)

512
376
150

179
82
117
133
158
76
75

246
15
90
61
62
95
72
27
22
50
124
148
15

567

24
966
97
25
145
30

n° col·locac.
1993 (b)

1.995
363
863

58
207
321
22

2.810
71
22

408
785
16
53

298
1.043

31
122
102
144
231
25
237
812

102
22
27

1.076
13

1.588

a/b

26%
104%
17%

309%
40%
36%

605%
6%

107%
341%
60%
2%

562%
115%
21%
9%

232%
22%
22%
35%
54%

592%
6%
70%

24%
4.391
359%

2%
1.115%

2%

es xifres de la tercera columna són un índex d'esbiaixament. Si la relació
titre treballadors formats i nombre de col·locacions, fos la mateixa, l'índex
ndria un valor del 100%, en conseqüència un índex superior al 100%
gnifica i quantifica una oferta formativa proporcionalment major al nombre
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de col·locacions, o be una oferta d'ocupacions menor al nombre de
treballadors formats, de manera que es produeix una sobre-formació.

D'altra banda si 1'índex es inferior al 100%, assenyala el percentatge
d'ocupacions en les que es va impartir formació. Per exemple:
Administració i oficines 26%, indica que el nombre de treballadors, que es
va formar durant l'any 1992 en aquesta especialitat, representa un 26% del
nombre d'ocupacions que es van registrar8 en aquesta branca.

Cal destacar, que un reduït nombre d'especialitats no difereix en un marge
superior o inferior en 20 punts (marge d'eficàcia) entre el nombre de
treballadors formats i col·locacions.

Taula V.3.- Especialitats amb un marge d'eficàcia
Famílies ocupacionals

Agricultura
Disseny- delineació
Fred i climatització

Index
esbiaixament

104%
107%
115%

Aquest índex, indica que l'especialitat i el nombre de treballadors que es van
formar, s'ajusta a les necessitats del mercat de treball, però això no significa
que la inserció d'aquests treballadors sigui del 100%, sinó que la formació
que van rebre era demandada pel mercat de treball; perquè els treballadors
formats i les demandes de col·locació d'una mateixa categoria no estan
situades ni al mateix lloc geogràfic, ni al mateix sector econòmic, de manera
que poden conviure sense aparellar-se. D'altra banda, si fins i tot la
coincidència fos geogràfica i sectorial, existeixen problemes d'informació

8 S'ha de tenir en compte, que el que es computa com indicador de les necessitats
d'ocupació, són les ofertes de feina registrades per 1' INEM i per tant, no queden
reflexades les ocupacions demandades per l'economia submergida, ni les demandes
d'ocupacions que són cobertes pel mercat de treball intern a l'empresa, que no tenen
reflex estadístic. L'existència d'aquests mercats interns pot, fins i tot, distorsionar les
demandes d'ocupació registrades, en la mesura que aquestes es concentren en
determinades categories, normalment inferiors que actuen de porta d'entrada a l'empresa
i al ser mercat intern.

Tampoc es pot oblidar que les famílies ocupacionals amb les que es treballa són molt
àmpÚes, i inclouen col·lectius que a vegades estan molt dispersos, i que són difícilment
substituibles, per exemple, dins l'especialitat d'electrònica s'inclou electrònica bàsica i
manteniment d'ordinadors. D'altra banda, amb relació als treballadors formats, aquests
poden haver realitzat programes de duració molt diferent.
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que poden impedir l'ajust (Sanromà i García, 1991). Les especialitats en les
que es produeix un excés de formació, amb relació a les demandes del
mercat de treball són les següents:

Taula V.4.- Especialitats amb un excés de formació
Famílies ocupacionals

Activitats esportives i de lleure
Arts gràfiques
Comptabilitat
Disseny, patronatge i moda
Jardineria
Ramaderia i pesca
Tècniques empresarials
Televisió i radiodifusió
Turisme

Index
esbiaixament

562%
309%
605%
341%
232%
592%

4.391%
359%

1.115%

Aquest índex mostra les especialitats de FPO, impartides durant l'any 1992,
que no es van adequar a les exigències de les futures demandes d'ocupació.
Però les dades no tenen una lectura fàcil, ja que es pot tractar de programes
de formació que atrauen al treballador perquè ofereixen coneixements o
tècniques comuns en vàries ocupacions (tècniques empresarials, informàtica,
turisme) i pel cantó del mercat del treball, la demanda real d'aquesta
formació pot quedar encoberta perquè, per elles mateixes no defineixen
moltes de les ocupacions per a les que poden ser demandats. Alhora, certes
ocupacions tendeixen cap a l'economia submergida.

Finalment, en la taula V.5 es mostren les especialitats, en les que la formació
està subrepresentada, amb relació al nombre de col·locacions registrades
durant 1993.

En algun cas, aquest aparent dèficit de formació pot estar inflat degut a la
mobilitat i temporalitat de certes ocupacions, és a dir per un mercat de
treball precari i temporal (per exemple l'hostaleria durant certes èpoques de
l'any).
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Taula V.5*- Especialitats amb una manca de formació
Famílies ocupacionals

Administració i oficines
Alimentació i tècniques alimentàries
Aütomoció
Confecció
Construcció
Electrònica i fontaneria
Enmagatzemador
Fusteria i ebenisteria
Hostelería i restauració
Marketing i vendes
Mecànica industrial
Metal·lúrgia
Perruqueria i estètica
Seguretat i vigilància
Serveis socials i tècniques sanitàries
Telecomunicacions
Transports
Venedor de comerç i caixes

Index esbiaixament

26%
17%
40%
36%
6%
60%
2%
21%
9%
22%
22%
35%
54%
6%
70%
24%
2%
2%

er completar aquesta anàlisi, es va comparar el nombre de programes
npartits durant l'any 1992 amb els de l'any 1993, amb la finalitat de
omprovar si durant aquest any es va corregir el desfàs produït durant l'any
nterior, en certes especialitats, entre formació i ocupació. Per això, en
rimer lloc es compara les especialitats que durant l'any 1992 van donar lloc
una sobreformació (Taula V. 6).

Taula V.6.- Especialitats de FPO impartides
1992 i 1993

Famílies ocupacionals n°programes 1992

Activitats esportives i de lleure 6
Arts gràfiques 12
Comptabilitat 9
Disseny, patronatge i moda 5
Jardineria 3
Ramaderia i pesca 9
Tècniques empresarials 61
Televisió i radiodifusió 5
Turisme 9

durant els anys

n° programes 1993

4
3
0
1
0
1

64
1

11
Font: Anuari de informació estadística del Departament de treball 1992, 1993.
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)e les nou especialitats, que durant l'any 1992 van generar un excés de
ormació, set van disminuir els programes durant l'any 1993, però aquesta
sducció sembla que respon a la tendència general de l'any 1993, és a dir,
icnor nombre de treballadors i programes en quasi totes les especialitats,
alhora, dos especialitats que durant l'any 1992 van crear sobreocupació,
an augmentar el nombre de programes durant l'any següents. Per últim, si
s compara el nombre de programes d'aquelles especialitats que van generar
na manca de formació durant l'any 1992 :

Taula V. 7.- Especialitats amb una manca de programes durant
l'any 1992

Famílies ocupacionals

Administració i oficines
Alimentació i tècniques alimentàries
Automoció
Confecció
Construcció
Electrònica i fontaneria
Enmagatzemador
Fusteria i ebenisteria
Hostelería i restauració
Marketing i vendes
Mecànica industrial
Metal·lúrgia
Perruqueria i estètica
Seguretat i vigilància
Serveis socials i tècniques sanitàries
Telecomunicacions
Transports
Venedor de comerç i caixes

n° programes
1992

39
10
7
9
12
11
1
5
7
2
2
5
8
1

35
2
1
2

n° programes
1993
43
5
4
4
10
7
0
5
8
0
7
2
2
1

16
0
0
0

Font: Anuari de informació estadística del Departament de Treball 1992, 1993

1

1
1
1

En aquest cas, la taula V.7 mostra que només tres, de les divuit especialitats,
van augmentar el nombre de treballadors formats durant aquest any, la resta
van seguir la mateixa tendència decreixent general.

En un altre àmbit, l'objectiu de la FPO és facilitar l'accés del treballador
format al mercat de treball, però aquest accés només serà possible si el
mercat de treball coneix i valora positivament aquesta acció formativa. En
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aquest sentit, es vol conèixer quina és la valoració de l'empresa respecte a la
FPO. Si P empresarial valora positivament la formació ocupacional, significa
que la formació s'escau a les necessitats del mercat de treball, i esdevé una
formació eficaç. Per contra, si l'empresarial valora negativament la FPO,
significa que aquest tipus de formació es ineficaç perquè no acompleix el
seu objectiu. En conseqüència, per analitzar com el sector empresarial
valora la FPO, s'ha disposat de diferents estudis i articles publicats sobre
quina és l'actitud de l'empresarial vers aquest tipus de formació.

b.2.- L'avaluació d'input i procés

b.2.i.- Objectius

Els centres i institucions que imparteixen la FPO són un pilar essencial
d'aquest tipus de formació. Però la política de planificació i gestió de la
formació ocupacional que s'ha dut a terme, ha donat lloc a una oferta
desvertebrada amb relació a la qualitat i ubicació dels centres. Sembla que
s'han donat més importància a multiplicar els programes i centres
col·laboradors, que a la seva planificació racional (González, 1992).

En aquest apartat, es pretén avaluar la tasca que realitzen els centres
col·laboradors del Segrià, que van impartir programes de FPO durant l'any
1992, en base als següents indicadors.

• Qualitat de l'equip humà, dotació tècnica i experiència en impartir
formació.

• Capacitat d'innovació en els aspectes metodològics.
• Flexibilitat o capacitat d'organitzar programes adaptats a cada situació

concreta del mercat de treball.
• Relació entre els programes i l'entorn productiu

b.2.ü.- Metodologia

En primer lloc, cal assenyalar que durant l'any 1992, el nombre de centres
col·laboradors, que a la comarca del Segrià, van impartir programes de
FPO, adreçats al col·lectiu de treballadors desocupats, fou de 67, segons
s' observa en la taula V. 8.

Del nombre total de centres, nou entitats ( un 14%) eren il·localitzables
degut a que s'havien dissolt o bé s'havien traslladat durant el període 1992-
1995, i tretze centres (un 19%) es van negar a realitzar l'entrevista. En
conseqüència, els resultats i conclusions que a continuació s'exposen
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s'obtenen dels quaranta-cinc centres (67%) que van facilitar la informació
sol·licitada.

Taula V;&- Nombre de centres çòWaboradors (any 1992}
Entitats sense ànim de lucre 23
Altres entitats públiques 1
Organitzacions empresarials 4
Organitzacions sindicals 3
Centres de formació 36
Total 67

Font: Anuari de informació estadística del Departament de Treball de 1992

L'instrument aplicat per avaluar la tasca realitzada pels centres
col·laboradors fou a través d'una entrevista personal a cada un d'ells.
Aquestes es van realitzar el primer trimestre de l'any 1995 mitjançant un
qüestionari9 guia estructurat en els següents apartats:

• Experiència del centre en formació ocupacional.
• Gestions que el centre fa per detectar les necessitats de formació que es

produeixen en el mercat de treball.
• Criteris de selecció dels treballadors que participen en un programa de

FPO.
• Control i avaluació de la formació.
• Seguiment del nivell d'inserció, després de finalitzar el programa.
• Formació i experiència de l'equip de formadors.
• Qualitat dels equips i materials del centre .

b.3.- L 'avaluació de producte

b.3.L- Objectius

L'avaluació de producte analitza els efectes que els programes de FPO
generen en els treballadors que hi participen. L'objectiu d'aquest apartat és
avaluar els efectes laborals de la FPO sobre els treballadors desocupats que
han participat en aquest tipus de formació. Entenent, per efectes laborals, la
repercussió que la FPO ha tingut en la trajectòria professional
treballadors formats.

9 S'adjunta un qüestionari de l'entrevista en l'annex IX.
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En conseqüència, es pretén mesurar com ha canviat la situació laboral deis
treballadors gràcies al programa de FPO, tenint en compte el nivell
d'inserció, dificultat d'accés i l'adequació entre l'ocupació adquirida i la
FPO realitzada.

b.3.ii.- Metodologia

L'instrument aplicat en aquest estudi és l'entrevista personal, mitjançant un
qüestionari10 estructurat de tipus longitudinal, que recull de manera
retrospectiva l'itinerari de l'individu. Aquesta s'ha realitzat a una mostra
representativa de treballadors formats durant l'any 1992. L'entrevista s'ha
portat a terme per via telefònica, trucant al domicili de l'enquestat11.

El nombre de treballadors formats a la comarca del Segrià durant l'any 1992
fou de 6.130, d'aquests, tenien la condició de desocupats un total de 2.601
persones, població en la que se centra l'estudi. D'aquest col.lectiu, s'ha
obtingut una mostra de 350 casos, amb un mostreig irrestricte. El grau
d'error o desviació dels resultats és de +/- 5%, amb un grau de confiança del
95%. Amb relació a l'estructura i composició de la mostra, s'han seguit els
següents criteris:

• Les entrevistes s'han distribuït, a cada especialitat de FPO, en proporció a
l'aportació de treballadors formats en cada una d'elles, per què així la
distribució mostral guarda la proporcionalitat amb la població de cada una
de les especialitats.

• Per a la realització de les entrevistes, es va disposar d'una relació de
noms i telèfons dels participants, en cadascuna de les especialitats que es
van impartir durant l'any 1992. La distribució de la mostra és la següent:

10 En l'annex X s'inclou un model de qüestionari i la fitxa tècnica de l'enquesta.

11 Les enquestes telefòniques es van realitzar durant el juny- juliol de 1995, al domicili de
l'interessat, en cas de no contactar amb ell personalment, es concretava l'horari per una
propera trucada, amb la finalitat d'evitar que els treballadors formats que tenien una
ocupació quedessin sense ser enquestats.
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Taula V.9;- Distribució de la mostra de
participants en q u estats
Especialitats de FPO impartides durant

(1992)
Administració i oficines
Agricultura
Alimentació i tècniques alimentàries
Arts gràfiques
Artesania
Automoció
CAD-CAM-AUTOCAD
Confecció pell cuir
Comptabilitat
Construcció
Disseny- delineació
Disseny, patronatge i moda
Electrònica
Electrònica i fontaneria
Enmagatzemador
Activitats esportives i de lleure
Formació comercial
Formació industrial
Formació, requalificació, reciclatge
Fred i climatització
Fusteria i ebenisteria
Hostelería i restauració
Idiomes
Imatge i so
Informàtica
Jardineria
Legislació laboral
Marketing i vendes
Mecànica industrial
Metal·lúrgia
Ornamentals i jardineria
Perruqueria i estètica
Ramaderia i pesca
Seguretat i vigilància
Seguretat i higiene

n° treballadors
de la mostra

29
22
8
10
11
5
5
7
8
9
4
4
7
7
1
5
2
2
1
3
4
5
3
2
53
3
2
2
1
3
1
7
8
1
1
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Serveis socials
Telecomunicacions
Tècniques empresarials
Tècniques sanitàries
Televisió i radiodifusió
Transports
Turisme
Venedor de comerç i caixes

12
1

55
20
4
2
8
2

La finalitat d'aquest apartat és analitzar, si els individus formats mitjançant
la FPO, han millorat les perspectives laborals entre l'any 1992 i el juny de
l'any 1995, gràcies a la formació rebuda. Es disposa així, d'un espai de
temps suficient per obtenir una imatge del fet estudiat. El qüestionari estava
format per 29 preguntes d'elecció oberta i tancada, que es poden agrupar en
els següents blocs temàtics:

• Nivell d'estudis del subjecte.
• Situació laboral del subjecte entrevistat en el moment que es va realitzar

l'enquesta.
• Dades relatives al programa de FPO realitzat.
• Situació laboral anterior al programa de FPO .
• Situació laboral posterior al programa de FPO. Temps transcorregut fins

que va trobar una ocupació, mètodes i formes de recerca i tipus de feina.
• Influència del programa de formació en el treball aconseguit. Relació

entre el treball i el programa, utilització dels coneixements adquirits en el
mateix.

• Valoració de la FPO .

c) El mètode

Amb relació al mètode que s'ha seguit durant la investigació, aquest s'inclou
dins el paradigma no experimental, que és el més utilitzat en avaluacions de
projectes socials o bé quan es tracta d'institucions que disposen de recursos
escassos. Per contra, aquests mètodes són menys rigorosos que la resta ja
que no controlen suficientment el fet de que els canvis detectats
corresponguin a factors externs al programa de FPO.

En concret, el procediment utilitzat en l'estudi és l'Avaluació Únicament-
Després que consisteix en mesurar els efectes del programa en una situació
posterior a la seva execució. L'elecció d'aquest mètode respon al fet que
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ha estat possible realitzar el mesurament corresponent a la fase anterior al
programa, ni obtenir un grup de control, ja que la planificació d'aquest
estudi entorn a l'avaluació dels programes de FPO impartits durant l'any
1992 es porta a cap després que aquests han finalitzat12.

d) Les fases

En el disseny de les fases de l'avaluació dels programes de FPO no s'ha
tingut en compte la participació de les parts interessades, en conseqüència,
s'ha seguit l'esquema tradicional1*. Les fases del projecte, aplicant
l'esmentat esquema són les següents.

d.L- Fase 1: Familiaritzar-se amb el programa

La idea de realitzar una avaluació entorn als programes de FPO sorgeix per
part de l'autora durant l'any 1994, en el marc del curs de doctorat sobre
Economia del Sector Públic de la UB. És, amb aquesta finalitat, que durant
aquest any es porta a terme una tasca de recerca i recopilació d'informació
sobre aquest tipus de formació.

Al mateix temps, es realitzen diverses entrevistes amb els diferents agents
implicats en la mateixa: la Delegació Provincial del Departament de Treball
de Lleida, la Direcció Provincial de PINEM de Lleida, el Centre
d'Innovació i Formació Ocupacional de Lleida, una mostra de Centres
d'Innovació i Formació Ocupacional de la ciutat de Lleida i els centres
col·laboradors de la comarca del Segrià. Cal assenyalar que tots ells van
aportar un grau d'informació important, que va facilitar l'objectiu d'aquesta
fase, la familiarització amb els programes de FPO.

d.2." Fase 2: Decisió sobre la viabilitat de l'avaluació

Superada la fase anterior, a principis de l'any 1995, es va plantejar la
qüestió entorn a la viabilitat de l'avaluació dels programes de FPO. En
primer lloc es va determinar quin seria l'àmbit de l'estudi. A nivell
provincial no es comptava amb els mitjans suficients, i a nivell local, l'àmbit
quedava molt reduït. Finalment, es va optar per l'àmbit comarcal, essent la
comarca del Segrià la més representativa (de les terres de ponent) amb

12 Tot i que els programes es van dur a terme al llarg de l'any 1992, els seus efectes es
mesuren durant l'any 1995.

13 L'avaluació d'aquest tipus de formació s'ha portat a terme per decisió pròpia.
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relació al nombre de programes impartits, nombre de centres col·laboradors,
de participants i branques d'especialitats14.

En segon lloc, es van dur a terme una sèrie de tràmits per tal de garantir
l'obtenció de les dades necessàries per a realitzar l'avaluació d'aquests
programes. En tercer lloc, en quan a l'àmbit temporal, es va decidir aplicar
l'avaluació als programes realitzats durant l'any 1992, comptant així amb un
marge de temps suficient per a detectar els seus efectes.

d.3.- Fase 3: Determinació del tipus d'avaluació

Segons s'ha assenyalat en l'apartat a) sobre els objectius de l'avaluació, la
finalitat de la investigació es trobar resposta als aspectes sobre l'eficàcia
dels programes analitzats, per tal de detectar el grau d'acompliment dels
objectius assignats a la FPO, tenint en compte el cost que genera aquest
tipus de formació. En conseqüència, l'elecció del tipus d'avaluació fou de
caire econòmic, segons s'exposa en l'apartat següent.

d.4.- Fase 4: Disseny de l'avaluació

Dins l'àmbit de l'avaluació de costos o econòmica, es va escollir el mètode
de l'Anàlisi Cost- Eficàcia. Aquest és el que millor s'adapta als objectius
que es pretén aconseguir mitjançant l'estudi. La realització del mateix es va
dur a terme al llarg de l'any 1995.

d.5.- Fase 5: Recull de la informació

Tal com s'assenyala en la fase anterior, l'Anàlisi Cost-Eficàcia es va aplicar
durant l'any 1995, de manera que les dades es van obtenir al llarg del mateix
any. Les entrevistes als centres col·laboradors15 es van realitzar el primer
trimestre de l'any 1995. Mentre que les enquestes als participants dels
programes de FPO es porten a cap entre el juny-juliol del mateix any.

14 En l'annex XI s'assenyala el nombre de programes, participants i hores de durada, els
col·lectius als que estan adreçats, les especialitats, el nivell formatiu i el nombre de
centres col·laboradors segons el tipus d'entitat.

15 Vegeu apartat V.b.2.
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d.6.- Fase 6 i 7: Anàlisi de les dades i redacció de l'informe

L'anàlisi de les dades, seguint el disseny previst i d'acord amb el tipus
d'avaluació realitzat es va aplicar a finals de l'any 1995, obtenint els
resultats, amb relació als costos i l'eficàcia, que s'assenyalen al final del
capítol, apartat f. 1 i f.2.

e) El tipus d'avaluació

e.L- Segons el moment en què s'ha realitzat l'avaluació, aquesta és de tipus
sumativa, ja que s'ha portat a terme un cop finalitzat el programa, per tal de
valorar-ne els resultats.

e.2.- Segons la procedència de V avaluador el tipus d'avaluació és externa,
ja que aquest no pertany a l'organisme que executa el programa.

e.3.- Segons la naturalesa d'allò que s'avalua, s'ha fet ús d'una avaluació
de producte, centrada en l'avaluació de costos o econòmica, mitjançant el
mètode de l'Anàlisi Cost-Eficàcia. En aquest cas, s'avalua un únic tipus de
programa, el de la FPO, amb la finalitat de comprovar si aquests són (o no
són) cost/eficaços.

f) Els resultats de l'estudi

f.L- Resultats sobre l'eficàcia dels programes de FPO

f.Li.- Resultats de l'avaluació de context16

Cal destacar, que de l'anàlisi entre els treballadors formats durant l'any
1992 i les ofertes d'ocupació registrades per l'INEM durant l'any següent,
s'observa que el nivell de cobertura de les diferents especialitats
ocupacionals és absolutament dispar. Només tres de les trenta especialitats
es situen en un marge eficaç, amb índex majors de 80 i inferiors a 120% :

Taula V.10.- Noinbre d'especialitats, segons el nivell de cobertura
n° d'especialitats eficaces

3

n° d'especialitats amb
ineficàcia per excés de

formació.
9

N° d'especialitats amb
ineficàcia per defecte de

formació.
18

16 Vegeu apartat V.b.l.
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A la vista dels resultats, la conclusió que es pot extraure coincideix amb la
d'altres autors que han realitzat un estudi en termes semblants (Fernández ,
1990) (Sanromà i García, 1991), és difícil trobar una lògica en la manera
que l'Administració distribueix els recursos financers, materials i humans
que es mobilitzen en la FPO .

Taula V. 11.- Nombre de programes, participants i subvenció
corresponent als anys 1992 i 1993,

Any

Segrià-1992
Segrià- 1993

n° programes

433
285

n° treballadors
1992
6.130
3.996

subvenció

918.430.666
683.599.284

Font: Anuari de informació estadística del Departament de Treball 1992,1993.

En aquest cas, les dades inclouen els programes de FPO adreçats a
treballadors ocupats i desocupats. Sembla que el nombre de treballadors
formats en cada especialitat varia en funció dels recursos financers
disponible, i amb independència del nombre de col·locacions que necessita
el mercat de treball. Aquesta manca de coherència, entre la distribució
ocupacional de la FPO i l'oferta d'ocupació indica una falta de planificació
en la FPO, que segurament és conseqüència de la insuficient atenció que es
dedica a la prospecció de les necessitats del mercat de treball de cada zona
determinada.

f. 1.íi.- Conclusions de l'avaluació de context

Un dels problemes fonamentals, de la FPO, és la insuficient adaptació dels
seus continguts a les exigències i demandes del sistema productiu a curt
termini, degut a l'escassetat d'instruments addients per detectar aquestes
necessitats de formació i preveure les necessitats de qualificació del mercat
de treball (Ferrández, 1993).

A les dificultats existents per obtenir una correcta predicció de l'oferta
futura del mercat de treball, s'hi afegeix el problema de que per períodes
superiors a dos anys, ni tan sols el PIB d'una economia es pot predir sense
un gran marge d'error, en conseqüència resulta molt difícil preveure amb
exactitud les necessitats de formació del mercat de treball més enllà del curt
termini (Quintas, 1983).

D'altra banda, realitzar un estudi sobre les futures necessitats de formació
presenta dificultats metodològiques evidents, els centres col·laboradors no
tenen els mitjans necessaris per realitzar aquesta prospecció (segons els
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resultats de les entrevistes ais centres), i la planificació sobre les futures
demandes d'ocupació només té vigència a curt termini. La conseqüència
evident, és la manca de connexió entre els programes de FPO impartits i les
demandes d'ocupació realitzades en un període posterior.

En conseqüència, si bé és important oferir formació als treballadors aturats,
tots els interlocutors socials importants a nivell local, empresaris, sindicats,
institucions de formació i administració local, haurien de conjugar els seus
esforços per desenvolupar programes de formació adaptats a les necessitats
locals (OCDE, 1994).

Pel que fa a l'opinió de Pempresariat, l'article de O. Homs (1991), basat en
una enquesta realitzada pel "Ministerio de Trabajo y Seguridad Social",
afirma que entre un 40 i 50% de les empreses coneixen els programes de
FPO, malgrat això, només entre un 6 i un 18% els ha utilitzat alguna vegada.
Això representa un baix percentatge, tant de coneixement com d'utilització
d'aquest tipus de formació. D'altra banda, entre els problemes i queixes
més freqüents entorn a la FPO, per part del sector empresarial, es poden
citar els següents (Solé i Pons, 1993):

• Desconnexió entre les necessitats del mercat de treball i la formació
ocupacional.

• Les ofertes de qualificació no responen a les necessitats de la demanda de
les empreses, ja que els aprenentatges són inadequats.

• Retard en l'adaptació de les qualificacions, amb relació a l'evolució de la
realitat productiva.

• Manca de pràctiques en les empreses durant el programa de formació.

• Duració insuficient dels programes de formació ocupacional.

f.l.iii.- Resultats de l'avaluació d'input i procés17

A partir de les entrevistes realitzades als centres col·laboradors de la
comarca del Segrià, que durant l'any 1992 van impartir programes de FPO
adreçats a treballadors desocupats, s'han obtingut els resultats següents.

17 Vegeu apartat V.b.2.
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Des de quin any imparteix programes de FPO ?

60%

50% --

40% --

30% - •

20%

U
Z
oi

Il·lustració 1

Com s'observa en el quadre adjunt, un 53% dels centres impartien formació
ocupacional des d'abans de l'any 1991, quan encara era competència de
PINEM, i un 42,5% es van incorporar entre l'any 1991 i l'any 1992. En
conseqüència, més del 50% dels centres tenen una experiència en FPO
superior a cinc anys.

• L'any 1992, quants programes de FPO va impartir ?

30%

20% +

10% +

0%

1 2 3 4 5 6 7

Nombre cursos

8 9 10 +

Il·lustració 2

Un 29% dels centres va impartir un programa de FPO durant l'any 1992, i
un 24,5% en va impartir dos, cal destacar que un 9,5% dels centres va
impartir més de 10 programes durant l'any 1992.

Aquests resultats fan pensar que un centre, que només imparteix un o dos
programes de FPO, no té l'estímul ni els mitjans suficients per a realitzar
una prospecció de les necessitats de formació, que hi ha en el mercat de
treball. D'altra banda, un centre que en realitza més de 10, si tots són de la
mateixa especialitat es pot produir un excés de formació, i si són
d'especialitats diferents cal conèixer si el centre té el material i les eines
suficients per impartir formació de diferents especialitats.
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Quantes hores de durada tenia cada programa ?

Duració dels cursos
35%

0%

Il·lustració 3

En aquest cas, un 35% deis programes de FPO impartits durant l'any 1992
tenien una durada compresa entre les 200 i les 250 hores. És a dir, més de la
meitat dels centres van impartir 1 o 2 programes de FPO, de 200 a 250 hores
de durada. D'altra banda, un 9% dels programes tenien una duració inferior
a les 100 hores i superior a les 50. Alhora, un 15% dels programes es va dur
a terme al llarg de 400-500 hores.

• Quin seguiment fa el centre, sobre les necessitats de formació dels
treballadors en atur, abans de programar un programa de FPO ?

En un 29% dels casos, el centre afirma que fa una prospecció a les
empreses per detectar les mancances de formació existents en el mercat de
treball, és un percentatge insuficient (menys de la meitat) si es té en compte
que la FPO pretén actuar en termes d'ajust entre les qualificacions
disponibles i les necessàries del mercat de treball.

aula V. 12.- Seguiment del centre col·laboradors entorn a les necessitats de
formació

No es fa cap seguiment
Es té en compte l'opinió dels treballadors aturats del municipi
Es valora el percentatge de col·locació dels treballadors que van
realitzar programes anteriorment
S'apliquen criteris personals de la direcció del centre
Es fa una prospecció a les empreses per detectar les mancances de
formació existents
Anàlisi del nombre de demandants inscrits a FINEM en una
determinada ocupació, i del nombre de col·locacions que hi ha en
aquesta ocupació
Cada any es planifica els mateixos programes de formació ocupacional.
A partir d'estudis de necessitats formatives realitzats per entitats
alienes al centre
Altres

3,25%
3,25%
19%

23%
29%

6,5%

7%
7%

2%
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D'altra banda, un 23% dels centres aplica criteris personals de la direcció, i
un 19% planifica els programes de FPO valorant el percentatge 'de'
col·locació dels treballadors qué van'participár'en programes anteriors, amb
la finalitat de repetir vaquelles especialitats amb major nivell d'inserció.
Tanmateix, aquest criteri pot donar lloc à un excés de formaciór~en
determinades especialitats,, perquè una formació necessària en, un any

, . i * í:", ,' ;r ,. _ '• , KJ . . , . •• • • • \-Cjr.> > :i
concret, pot ser no necessària en un període postenor.

: ' . • • - , ' ' . T ' •"' ' ' " . C-. '

En aquest sentit, els centres han de disposar de totes les dades'procedents de
TINEM i altres institucions, dels estudis i investigacions propis i aliens que,
es refereixen als perfils requerits pels llocs de'treball, que dérriarida a'curt i

• '" " n , * , '. í - ' . • - "" ï ¡ * - ^ f H * .T ' ' ' - • "' i * "j

mig termini el mercat de treball en l'àmbit local i a nivell nacional (Puente,
1993). '", ;'i; '" ' ; :

• - " - . * v ••

• " . . * • ' " ' • ' • • t ' ' ! 5 • " 'í /

Així, un dels suggeriments que destacaven els centres, és la necessitat de
millorar el sistema de prospecció del mercat de treball, mitjançant
organismes que .disposin "dels recursos adequats, perquè els^ce'ntrès
col·laboradors no tenen l'estructurà ni els mitjans necessaris per realitzar

' t ' - " ; • ' ' ' • " • •

aquesta activitat correctament.

: Í "*• ' * ' , . • ' * t

Quins criteris s'apliquen en la selecció dels treballadors ?
^ ^- * ( , ,« , • - , ,rt • - » ; - . • , . • • , - i ; , . , ^;

Taula V. 13.- Criteris aplicats en la selecció dels participants
Es selecciona els treballadors que proporciona TINEM

Es selecciona els treballadors tenint en compte la seva ocupació
anterior ; , ..... .*
No 's'aplica criteris de selecció, el centre admet totes les
persones que desitgen rebre formació ocupacional.
Es selecciona els treballadors segons .el .nivell formatiu que es
desprèn del seu currículum . , , - . . .
Es té en compte el nivelltde coneixements, aptituds i pràctica
professional del candidats-mitjançantjuna entrevista personal

22%'

9%

4%

,30%^

L'eficàcia 'de¡la,FPO depèn en gran mesura de l'aptitud dels centres
col·laboradors per a seleccionar i formar els treballadors. Els errors de
selecció donen lloc a elevades taxes d'abandonament, i en conseqüència-al
malversament dels recursos destinats a la-FPO (Castley i Alfthan, 1986).»

Un requisit bàsic per l'èxit de la FPO , és que la planificació del programa
respongui a les característiques dels treballadors als que va adreçat (nivell

208



1
t
I

I
I
I

i
I
1
I

1

I
1
I
I
1
I

L'avaluació de la Formació Professional Ocupacional

D'altra banda, un 23% deis centres aplica criteris personals de la direcció, i
un 19% planifica els programes de FPO valorant el percentatge de
col·locació dels treballadors que van participar en programes anteriors, amb
la finalitat de repetir aquelles especialitats amb major nivell d'inserció.
Tanmateix, aquest criteri pot donar lloc a un excés de formació, en
determinades especialitats, perquè una formació necessària en un any
concret, pot ser no necessària en un període posterior.

En aquest sentit, els centres han de disposar de totes les dades procedents de
TINEM i altres institucions, dels estudis i investigacions propis i aliens que
es refereixen als perfils requerits pels llocs de treball, que demanda a curt i
mig termini el mercat de treball en l'àmbit local i a nivell nacional (Puente,
1993).

Així, un dels suggeriments que destacaven els centres, és la necessitat de
millorar el sistema de prospecció del mercat de treball, mitjançant
organismes que disposin dels recursos adequats, perquè els centres
col·laboradors no tenen l'estructura ni els mitjans necessaris per realitzar
aquesta activitat correctament.

• Quins criteris s'apliquen en la selecció dels treballadors ?

. selecció deia participants
Es selecciona els treballadors que proporciona l·INEM

Es selecciona els treballadors tenint en compte la seva ocupació
anterior
No s'aplica criteris de selecció, el centre admet totes les
persones que desitgen rebre formació ocupacional
Es selecciona els treballadors segons el nivell formatiu que es
desprèn del seu currículum
Es té en compte el nivell de coneixements, aptituds i pràctica
professional del candidats mitjançant una entrevista personal

22%

9%

4%

30%

35%

L'eficàcia de la FPO depèn en gran mesura de l'aptitud dels centres
col·laboradors per a seleccionar i formar els treballadors. Els errors de
selecció donen lloc a elevades taxes d'abandonament, i en conseqüència al
malversament dels recursos destinats a la FPO (Castley i Alfthan, 1986).

Un requisit bàsic per l'èxit de la FPO , és que la planificació del programa
respongui a les característiques dels treballadors als que va adreçat (nivell
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cultural i experiència laboral de partida), i que el nivell de formació anterior
dels participants sigui el més homogeni possible.

D'acord amb la taula V. 13, un 22% dels centres selecciona els treballadors
que proporciona PINEM, el problema és que amb freqüència a les oficines
públiques d'ocupació es classifica incorrectament la categoria laboral del
treballador i la seva formació, degut a la manca d'actualització i l'escassa
orientació professional que s'ofereix als demandants d'ocupació

D'altra banda, un 30% dels centres selecciona els treballadors segons el
nivell de formació que es desprèn del seu currículum, i un 35% mitjançant
una entrevista personal. Ambdós mètodes permeten conèixer, amb més
certesa, quin és el nivell de formació del treballador i quines mancances té.
Aquests sistemes s'han perfeccionat a partir de l'any 1995 amb la creació
del Servei Català de Col·locació (SCC) on es recullen les dades personals,
de formació, d'experiència laboral, de disponibilitat de contractació, de
mobilitat i altres del treballador, amb l'objectiu de tenir un millor accés a les
ofertes per a les quals pot ser adequat.

Ara bé, el finançament d'aquest tipus de formació esta subjecte a la inserció
laboral dels programes anteriors. D'aquesta manera, el centre col·laborador
té interès en maximitzar la taxa d'inserció, i per això tendeix a seleccionar
aquells col·lectius millor situats en el mercat de treball, en detriment dels
col·lectius menys formats i amb més dificultats d'inserció. En conseqüència,
la FPO contribueix a mantenir la segmentació del mercat de treball.

• Es f a un seguiment de l'assistència dels treballadors al programa ?

En aquest cas, tots els centres afirmen realitzar un control de l'assistència
dels participants al programa, ja sigui a partir de la signatura d'aquests en un
full d'assistència o bé passant llista diàriament. Mitjançant aquest
seguiment, al finalitzar el programa, es valora l'assistència de cada individu i
es proposa en cada cas, l'expedició d'un certificat d'aprofitament o bé un
diploma d'assistència, segons si la presència del treballador ha estat superior
al 80% de les hores o bé se situa entre el 50-80% d'aquestes.

• El centre, com avalua l'aprofitament del programa, per part del
treballador en el moment d'expedir el corresponent títol de
professionalitat ?
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Taula V. 14.- Valorado entorn a l'aprofitament del programa
Tenint en compte el grau d'assistència al programa
Mitjançant un examen
Es lliura el títol de professionalitat a tots els treballadors
Segons el criteri dels professionals que han impartit la
formació
Avaluació continuada (avaluació al llarg del programa,
participació,etc.)

26%
14%
1%

23%

36%

Aquest, és un aspecte molt important per tal d'avaluar l'eficàcia de la FPO,

I ja que si el títol que s'expedeix al finalitzar el programa no s'escau amb el
nivell de formació adquirit pel treballador, les empreses perdran la confiança

_ en aquest tipus de formació i no valoraran correctament el títol acreditatiu
| del programa de formació realitzat, en conseqüència la FPO esdevindrà

ineficaç i els recursos invertits no seran rendibles. Si el centre lliura el títol a
V treballadors que no han adquirit el nivell de formació suficient les empreses
™ menysvaloraran la tasca de formació realitzada pels centres, i en
m conseqüència la FPO no complirà amb els objectius fixats.

Els resultats mostren que un 36% dels centres, avalua l'aprofitament del
1 programa mitjançant una avaluació continuada, mentre que un 26% té en

compte el grau d'assistència al programa, tanmateix, però, l'assistència no

( garanteix l'aprenentatge, i un 23% segueix el criteri dels formadors que
imparteixen la formació, i que al cap i a la fi són els que millor poden
justificar el nivell de formació que el treballador ha adquirit durant el

• programa.

1 * Després de finalitzar el programa, el centre fa un seguiment sobre el
grau d'inserció del treballador ? Quin?

J En aquest cas, respon afirmativament un 93% dels centres enquestats,
mentre que la resta, el 7% ho fan negativament. Amb relació al tipus de

• seguiment la taula VI 5 morra els resultats següents:

|.<•

1

Taula V^15.- Se¿uiment entoni ̂ al ¿rau d^nsèrcio dels participants
No s'especifica quin tipus de seguiment fan
Contacte telefònic amb el treballador
Borsa de treball
Mitjançant còpia del contracte
Entrevista personal

1
1

27%
42%
11%
7%
7%
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Tot i que un 93% deis centres col·laboradors afirmen dur a terme un
seguiment sobre el grau d'inserció professional dels treballadors, en un 27%
dels casos no indiquen quin tipus de seguiment realitzen. En aquest sentit,
cal destacar negativament que, malgrat un 42% dels centres fa un seguiment
telefònic amb el treballador, per comprovar el nivell d'inserció, el centre no
participa activament en la recerca de demandes d'ocupació que permetin
inserir al treballador en el món laboral.

• Quants treballadors formats, havien aconseguit un treball, tres mesos
després de finalitzar el programa ?

L'objectiu d'aquesta qüestió és comprovar el grau d'inserció, que segons el
centre, es va aconseguir tres mesos després de finalitzar el programa. El
motiu de fixar el termini en tres mesos és degut a que, segons la normativa
de la Generalitat que regula la FPO, els centres col·laboradors han de fer
aquest seguiment al cap d'aquest període.

En aquest sentit, malgrat que un 93% dels centres col·laboradors, afirma que
realitza un seguiment del grau d'inserció dels treballadors desocupats que
han realitzat un programa de FPO, cal destacar que en un 15% dels casos no
s'indica quin és el nivell d'inserció. Això assenyala que, o bé la resposta a la
pregunta anterior és exagerada en quan al nombre de centres que realment
realitzen un seguiment, o bé que el percentatge d'inserció és molt baix i el
centre no el vol fer públic. D'altra banda, un 61% dels centres afirma, que el
nivell d'inserció dels treballadors, és inferior al 50%, i un 24% afirma que és
superior al 50%.

Taula V. 16.- Nivell d'inserció 3 mesos després, de
finalitzar el programa
0-10 % dels treballadors formats
10-20% dels treballadors formats
20-30% dels treballadors formats
30-40% dels treballadors formats
40-50% dels treballadors formats
50-60% dels treballadors formats
60-70% dels treballadors formats
70-80% dels treballadors formats
80-90% dels treballadors formats
90-100% dels treballadors formats
El centre no facilita la dada

9%
11%
15%
13%
13%
11%
7%
4%
2%
0%

15%
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- Del nombre anterior, quants treballadors van aconseguir una ocupació
relacionada amb el programa que havien realitzat ?

Taula V. 17.- Nivell d'inserció segons el
programa realitzar

% de treballadors
0-10%
10-20%
20-30%
30-40%
40-50%
50-60%
60-70%
70-80%
80-90%

90-100%
no contesta

% centres
2%
7%
0%
4%
11%
4%
7%
18%
7%
16%
24%

L'objectiu de la FPO és millorar les perspectives laborals dels treballadors
desocupats, facilitant l'accés a una ocupació relacionada amb la formació
rebuda. Els resultats obtinguts són: en un 24% dels centres els treballadors
inserits, que van accedir a una ocupació relacionada amb la formació
rebuda, són menys del 50%. Un 52% dels centres afirmen que, més del 50%
dels treballadors inserits, van aconseguir una ocupació relacionada amb el
programa de FPO . Aquest resultat és sorprenent si es té en compte que
només un 7% dels centres col·laboradors sol·liciten al treballador una còpia
del contracte de treball.

f Quants formadors tenen experiència professional en les matèries
imparteixen ?.

que

Taula V. 18.- Experiència professional dels formadors
Experiència dels formadors

Tots tenen experiència professional
No tots tenen experiència professional

% centres
87%
13%

Un 87% dels centres afirma que tots els formadors, que imparteixen els
programes de FPO, tenen experiència professional en les especialitats que
formen, només un 13% dels centres, va contestar que no tots tenen
experiència professional. Des d'aquesta perspectiva, cal assenyalar que la
qualitat de la FPO depèn dels experts que faciliten els coneixements.
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Aquests han de tenir una experiència professional en l'activitat propia de
l'especialitat a impartir, i també un adequat nivell de preparació per
impartir-la.

D'aquí que, la normativa que regula la FPO, disposa que els programes han
d'ésser impartits en la seva major part per experts que tinguin una
experiència professional mínima de dos anys en l'especialitat objecte
d'aquest, i que aquests s'han d'inscriure en programes de formació de
formadors organitzats pel CIFO.

B Quin nombre de formadors pertany a cada nivell acadèmic ?

Els resultats de la taula V. 19 mostren que un ^3% dels formadors tenen
estudis universitaris. Malgrat això, la formació acadèmica de l'experts no és
suficient, cal que aquest també tingui experiència professional en les

1
1

1
1
1
1 E
1 s<

1
1
1
1
1
1

laienes que imparteix.

Taula V.19.- Nivell acadèmic dels formadors.
Nivell acadèmic % formadors

BUP O COU
FPI
FPII

4%
1%

19%
Diplomat Universitari 33%
Llicenciat Universitari 40%
FPO 3%

1 Quins materials s'utilitzen durant les activitats deformació ?

Is centres, durant les activitats de formació que portena terme utilitzen els
ïgüents materials, ordenats de major a menor grau d'utilització:

• Eines i maquinària adquirits pel centre.
• Textos fotocopiats.
• Equips informàtics.
• Llibres i textos publicats.
• Materials de treball àudio- visuals
• Pissarra i llapis.

n aquest cas, cap dels centres ha esmentat que utilitzi materials que el
eballador adquireix fora del centre. De fet, tan important com la formació i
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L'avaluació de la Formació Professional Ocupacional

l'experiència del formador, és la qualitat i quantitat de material, tecnologia i
eines de les que disposa el centre per formar al treballador.

U Per a la realització dels programes de formació ocupacional, es
requereix el lloguer addicional d'instal·lacions i maquinària, o bé la
contractació de més personal ?

En aquest punt, quan es parla de lloguer addicional, es fa referència al fet
d'arrendar un element que és necessari per impartir un programa de FPO,
però no ho és per realitzar altres tipus de formació que realitza el centre.
S'observa que un 40% dels centres requereix algun tipus de lloguer
addicional a conseqüència dels programes de FPO que imparteix, i que en la
majoria de casos aquest lloguer correspon a l'arrendament d'alguna màquina
o equipament concret, o bé d'una instal·lació. Les conclusions que es poden
extraure a partir d'aquests resultats són:

• Els centres optimitzen el rendiment de les instal·lacions, equipaments i
personal de que disposa mitjançant els programes de FPO, perquè
s'utilitzen els mateixos mitjans que en la resta de formació no ocupacional
que imparteixen.

• La subvenció que atorga el Departament de Treball compensa el cost que
suposa el lloguer addicional d'aquests mitjans materials o personals.

• Suggeriments dels centres amb relació als programes de FPO.

A continuació s'exposen diferents suggeriments entorn a la FPO que els
centres van fer durant l'entrevista, tanmateix, això no significa que tots els
centres estan d'acord amb els següents suggeriments:

• La formació per a aturats menors de 25 anys, és un col·lectiu que moltes
vegades complementa la FPO amb altres estudis reglats, per tant és difícil
que després de finalitzar el programa de FPO vulgui inserir-se en el món
laboral, perquè prefereix continuar amb la formació reglada i això
perjudica el grau d'inserció del programa18

• Hi ha una oferta tan àmplia de programes de FPO, que l'individu no
valora correctament la formació que rep. És a dir, no es conscient del cost
que genera la seva participació en el mateix

18 Cal assenyalar que el nivell d'inserció d'un programa realitzat durant l'any anterior, és
un dels criteris que l'Administració valora en l'aprovació dels programes futurs.
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I

I
• Manca un seguiment més regular del promotor.

• • S'hauria de replantejar T obligatorietat, en alguns casos (treballadors
_ aturats que cobren la prestació de l'atur), per a la realització del
| programa, ja que això provoca una manca de motivació per part del

treballador.

• • Falta contacte i relació entre els centres col·laboradors, les empreses i les
• institucions que participen en el mercat de treball.

• Les empreses no coneixen la tasca que realitzen els centres
I col·laboradors.

I B L·INEM hauria de seleccionar els treballadors amb un nivell acadèmic i
necessitat de formació apropiats al programa de FPO que s'impartirà.

• • Eliminació de l'excés de burocràcia existent.

I I Manca un major reconeixement per part de les empreses, envers aquest
tipus de formació.

| • Els criteris de l'Administració Pública primen la inserció laboral per sobre
de la qualitat de la formació.

• • La durada d'aquests programes és insuficient per formar i capacitar
— adequadament al treballador.

• Falta un control sobre la qualitat de la formació que s'imparteix.

™ • Majors facilitats i mitjans perquè el centre pugui realitzar tasques de
• prospecció.

• Millorar i agilitar els tràmits d'aprovació de les accions formatives i del
I sistema de finançament.

I

I

I

I

Manca una homogeneïtzació en el nivell de formació dels treballadors que
participen en un mateix programa
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I
f. 1.iv.- Conclusions de T avaluació d'input i procés

A partir dels resultats anteriors, es pot extreure el perfil dels centres

I col·laboradors del Segrià, que durant l'any 1992 van impartir programes de
Formació Ocupacional al col·lectiu de treballadors desocupats.

J - Perfil tipus del centre col·laborador del Segrià durant l'any 1992

I * Centre de formació, que complementa la FPO (subvencionada) amb altres
tipus de formació i educació finançada pel propi individu.

I * Impartia programes de FPO quan aquest tipus de formació encara estava
regulada per l'INEM.

" * Realitza un o dos programes de FPO a l'any.

| * Cada programa té una durada mitjana de 200 - 250 hores.

I * Per a la programació es fa una prospecció a les empreses, per detectar les
mancances de formació existents, i s'apliquen criteris personals de la

• direcció del centre.

* Es selecciona els treballadors segons el nivell formatiu que es desprèn del
• seu currículum i mitjançant una entrevista personal.

• * Realitza un control de l'assistència dels treballadors al programa.

_ * Expedeix el títol de professionalitat tenint en compte el grau d'assistència
J al programa, i amb una avaluació continuada.

• * Realitza un seguiment sobre el grau d'inserció professional, mitjançant
™ contacte telefònic.

I * Els formadors, que imparteixen FPO, tenen experiència professional en les
matèries que formen. El seu nivell acadèmic és de llicenciat universitari.

* En les activitats de formació s'utilitzen eines i maquinària adquirits pel
• centre i textos fotocopiats.

* No es realitza un lloguer addicional per impartir la FPO .

I

I
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™ Estudis primaris 16 4%
- EGB o batxillerat elemental 73 21%
I FPI 40 11%

FPII 76 22%
I BUP o batxillerat superior 70 20%

Titulació mitja 52 15%
• Titulació superior 23 7%

Sense estudis O 0%
total 350 100%

I

I

I

I
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L'administració ha de vetllar, perquè els centres que imparteixen la FPO,
avaluïn correctament les necessitats de formació dels treballadors, que es
garanteixi la formació del personal que ha d'impartir els programes FPO i
que el funcionament del centre i de les instal·lacions sigui correcte. També
s'ha de realitzar una acurada selecció dels treballadors i dels mètodes de
formació (Castley i Alfthan, 1986).

En conseqüència, per garantir l'eficàcia de la formació i satisfer les
necessitats del mercat de treball, els centres han de realitzar correctament la
programació, els mètodes de formació, i la selecció dels treballadors, i han
de disposar de formadors preparats i amb experiència, així com de les
instal·lacions i eines necessàries per impartir la formació.

f. 1 ,v.- Resultats de F avaluació de producte19

A continuació s'exposen els resultats obtinguts en les enquestes realitzades
als participants del programes de FPO impartits durant l'any 1992 a la
comarca del Segrià. Per desprès dur a terme una anàlisi dels mateixos.

Quin és el seu nivell d'estudis? %

o

'o

'o

Actualment( 1995). Quina és la seva situació laboral?

a Treballa 168 48%
b Està aturat 141 40%
c Estudia 36 10%
d Altres 5 2%

total 350 100%

19 Vegeu apartat V.b.3.
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Està buscant feina?

Si
No

total

Quin tipus de feina busca?

a Del que sigui
b Genèric, en un sector determinat
c Concret, de l'ofici o professió que té
d Altres

total
Va finalitzar el programa de FPO ?

Si
No

Total

Per auin motiu

No era interessant
Va trobar feina
Problemes personals
Altres

total

Abans de fer el programa de formació ocupacional

Si
No

total

122
60
182

49
37
36
0

122

306
44
350

12
17
4
11
44

havia

221
129
350

Tenia relació el treball aue havia fet amb el programa de

1
•
"

1
1

Si
No

total

218

69
152
221

67%
33%
100%

40%
30%
30%
0%

100%

87%
13%
100%

27%
39%
9%

25%
100%

treballat ?

63%
37%
100%

FPO realitzat?

31%
69%
100%
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Ha ampliat la seva formació després d'acabar el

Si
No

total

Mitjançant altres programes subvencionats ?

Si
. No

total

Cobrava el subsidi d'atur mentre participava en

Si
No

total

Per auins motius va realitzar el programa?

Interés en el tema
Per trobar una feina
Per millorar la qualificació professional
Per aprendre un ofici
Per indicació de l'INEM
Altres

total

El programa va satisfer les seves expectatives?

Molt
Bastant
Poc
Gens

total

En auants progrmes de FPO ha participat? 2,
(en algun cas s'ha participat en 12 i 10 programes)

219

programa de FPO?

187
163
350

107
80
187

el programa?

89
261
350

126
48
81
6

68
21
350

52
172
98
28

350

18 programes

53%
47%
100%

57%
43%
100%

25%
75%
100%

36%
14%
23%
2%
19%
6%

100%

15%
49%
28%
8%

100%

de mitjana
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Va buscar feina després d'acabar el
programa de formació ocupacional?

Si
No

total

Per quin motiu?

Continuar els estudis
Servei militar
Mestressa de casa
Preferia continuar cobrant el subsidi d'atur
Altres

total

Quines accions va realitzar per aconseguir una
ocupació, després de finalitzar el programa de
formació ocupacional

Buscar anuncis a la premsa
Visitar empreses
Escriure anuncis a la premsa
Estudiar oposicions
Envia el currículum a les empreses
Inscriure's a l'oficina de l'INEM
Mitjançant relacions personals
Cap acció
Altres

total

Va trobar feina després d'acabar el programa?

Si
No

total

220

251
99

350

52
4
17
3
23
99

50
34
4
6

79
40
25
7
6

251

177
74

251

72%
28%
100%

53%
4%
17%
3%
23%
100%

20%
14%
2%
2%

31%
16%
10%
3%
2%

100%

71%
29%
100%
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Ouants mesos va estar aturat entre la
data aue va finalitzar el programa i
la data en aue va trobar feina?

Com va aconseguir aauest treball?

Per anuncis
Concurs/oposició
Contacte personal o familiar
Pel centre on va realitzar el programa de FPO
Perl'INEM
Altres

total

Creu aue hauria aconseguit aauesta
feina, si no hagués fet el programa de FPO?

Si
No

total

Creu aue l'empresa va valorar el títol
de FPO en el moment d'establir la

contractació i la remuneració?

Si
No

total

Té relació aauest treball, amb el programa
de FPO aue va realitzar

Molt
Bastant
Poc
Gens

total

221

9,4 mesos de

47
10
95
8
11
6

177

137
40
177

48
129
177

30
18
36
93
177

mitjana

26%
6%
54%
5%
6%
3%

100%

77%
23%
100%

27%
73%
100%

17%
10%
20%
53%
100%
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Valori la formació i aprenentatge del
programa de FPO

El nivell del programa era adequat
Les classes pràctiques s'adequaven a la
formació teòrica

Valori la metodologia del D rosra ma de FPO

La manera de formar era avorrida
S'utilitzava tecnologia i materials adequats
Els treballadors estaven motivats i interes-
sats en fer el programa
La formació era adequada al nivell de
coneixements dels treballadors

Valori la tasca dels formadors:

El nivell de coneixements dels formadors
era adequat
Els formadors mostraven interès i preparació

Valori l'organització del programa:

Es va complir l'horari del programa
Els equipaments i materials del centre
eren adequats
L'organització del programa era correcta

Durant el programa, va realitzar pràctiques en
alguna empresa?

Si
No

total

222

6,4 punts
5,6 punts

5,7 punts
6,1 punts

6,2 punts

6 punts

7,2 punts

7 punts

7,5 punts

6,4 punts
6,6 punts

44 29%
107 71%
151 100%
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1
Ocupacional

Considera que va valer la pena fer el

1 programa, o creu que no li ha servit per res?

fl Va valer la pena, en funció de l'esforç dedicat 294 84%

No ha servit per res, no he millorat la formació 56 16%

total 350 100%

1 Quina puntuació mereix el nivell de coneixements que va adquirir en el
programa de FPO

I
6,44 punts

I en quan a facilitar l'accés a un lloc de treball 4,3 punts

* Anàlisi dels resultats:

| • Nivell d'estudis.

• A.- Estudis primaris i batxillerat elemental
B.- FP (I i II)

I C.-BUP
D.- Estudis universitaris

1
.

D j

22% 25
•|

20%
B

33°/

Il·lustració 4

*
% El A

• B

DC

E)D
0

En aquest cas, el nivell acadèmic d'un 25% dels treballadors formats és el

1 d' estudis primaris o batxillerat elemental, en un 33% dels casos estudis de
Formació Professional (reglada), un 20% BUP o batxillerat superior i un
22% estudis universitaris. En aquest sentit, cal assenyalar negativament que

fl en un mateix programa de FPO el nivell d'estudis dels treballadors que hi
participen pot ser molt diferent.

• Situació laboral actual (1995).

• Tres anys després de finalitzar el programa, menys de la meitat (48%) dels
treballadors formats estan ocupats. Alhora, un 40% estan desocupats, i

1
1
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1
d'aquests un 67% busquen una ocupació del següent tipus, segons mostra la

1 inl. lustrado número 5. Mentre que la resta, el 33% dels individus que no
treballen, tampoc busquen feina.

A.- Del que sigui
~ B.- En un sector determinat
I C.- Professió concreta

1

I

30%

X — ~~ itfeïjV5?\ 40% ®^

•HHÉNii *B
^^^^^^^^PPP' Q C

30%

_ Il·lustració 5

I
fl • Finalització del programa de FPO

Q La majoria dels treballadors (87%) van finalitzar el programa de FPO,
1 mentre que un 13% dels individus que el van iniciar, el van abandonar pels

motius següents :

1
* A.- No era interessant

I
B.- Va trobar feina
C.- Problemes personals
D.- Altresi

1
i

1
1
1

-^ : , '— *•-. ^ J ,,"•! ,-','. - , , - , -, . . '-.VV,->Í-

D ¿%^S';íw&ÀíSife·i'íS9 v; --; ;í;'.;í;V*;
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• Experiència professional anterior a la FPO

Un 63% dels treballadors formats tenien experiència laboral, abans de
participar en el programa de FPO, però d'aquests, la majoria (69%), ho
havia fet en ocupacions que no tenien relació amb la formació rebuda.

Aquesta manca d'homogeneïtat és un dels factors que genera més dificultat
en la FPO , ja que en un mateix programa hi ha persones sense experiència
laboral, persones que han treballat en ocupacions que no tenen relació amb
el programa i altres que han treballat en ocupacions relacionades amb la
formació, tot això sense tenir en compte que el nivell acadèmic del col·lectiu
que forma part del programa també pot ser molt diferent.

En aquest sentit, alguns estudis (Sáez, 1993) (Payne, 1990) afirmen que la
probabilitat de col·locació augmenta, quan el programa de formació
ocupacional, està relacionat amb el treball anterior, o complementa el nivell
d'estudis.

• Formació posterior a la FPO.

Els treballadors enquestats han participat en una mitjana de dos programes
de FPO, no obstant això, en alguns casos l'individu ha realitzat deu o fins i
tot dotze programes d'aquest tipus de formació al llarg de la seva vida.
D'altra banda, un 53% dels treballadors van ampliar la seva formació
després de participar en el programa de FPO durant l'any 1992. Alhora, en
un 57% dels casos, aquesta formació també ha estat subvencionada. Els
motius per dur a terme una formació posterior posen de manifest, o bé un
interès personal per millorar la qualificació, o bé la dificultat d'accedir a una
ocupació i en conseqüència la necessitat d'ocupar el temps.

• Motius per a la realització del programa de FPO

Una quarta part dels treballadors formats durant l'any 1992, cobrava el
subsidi d'atur mentre participava en el programa de FPO. En canvi, la resta
no rebia aquesta prestació, això pot indicar que, o bé el participant no ha
tingut una ocupació anterior, o bé ha realitzat feines de curta durada o de
tipus precari que no permeten l'accés al subsidi d'atur. Pel que fa als motius,
que van portar al treballador a participar en un programa de formació
ocupacional són els següents:
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Il·lustració 7

Un aspecte vital, que afecta la formació del treballador, és el seu nivell de
motivació per a realitzar el programa. La motivació i actitud de l'individu
influeix en el seu aprenentatge (Mena, 1989). En aquest sentit, un dels
comentaris aportat, per alguns dels treballadors enquestats, és el següent :
"L'ESTEM indica als treballadors que cobren el subsidi d'atur, que realitzin
un programa de FPO, sense possibilitat de triar el tipus d'especialitat, i això
provoca una manca de motivació per part del treballador".

Per tal de recollir la valoració general, que els treballadors formats donaven
a la satisfacció de les seves expectatives, envers el programa de FPO, es
demanava que fessin una valoració a partir d'una escala de 4 segments amb
les respectives ponderacions : (Molt : 1; Bastant : 0,75; Poc: 0,5; Gens:
0,25) de la qual s'obtingué una mitjana general20.

Taula V.20.- Motivació en la realització del programa

El programa va satisfer les seves
expectatives

Molt(l)
Bastant (0,75)
Poc (0,5)
Gens (0,25)
Mitjana

Percentatges

15%
49%
28%
8%
0,53

I
I

20 Malgrat aquesta via té un caràcter subjectiu, i per tant té les limitacions derivades dels
judicis personals, és una manera d'aproximació a la realitat que permet obtenir resultats.
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En la taula V.20, es presenta els resultats d'aquesta manera: d'una banda els
percentatges obtinguts per segments, i d'una altra, la mitjana calculada a
partir de les ponderacions. La puntuació final, que es dóna a les expectatives
és de 0,53, que la situa en una valoració molt propera a \apoca satisfacció.

• Formes de recerca d'ocupació.

Després de finalitzar el programa de FPO, un 28% dels treballadors formats
no va buscar una ocupació. En la majoria dels casos (53%) aquest fet es déu
al desig de continuar els estudis reglats, que realitzaven simultàniament amb
el programa de FPO.

Aquests resultats, guarden relació, amb els obtinguts en les entrevistes
realitzades als centres col·laboradors. Segons aquests, els individus que
compatibilitzen la formació ocupacional amb la formació reglada, un cop
finalitzat el programa de FPO prefereixen continuar amb la formació reglada
i no busquen una ocupació, en conseqüència la valoració de la FPO, des del
punt de vista de la inserció es veu minvada.

D'altra banda, un 72% dels treballadors formats, va buscar feina després
d'acabar el programa de FPO ; les accions realitzades majoritàriament són
enviar currículums a les empreses i buscar anuncis a la premsa. Cal
assenyalar que en general els treballadors formats, que busquen feina al
finalitzar el programa de FPO, ho fan activament, és a dir, només un 3% del
col·lectiu que busca feina ho fa sense realitzar cap acció.

• Situació laboral posterior a la FPO.

Un 71% dels treballadors que van buscar feina després de finalitzar el
programa de FPO, han treballat durant un temps, entre el període 1993-
1995. Aquest percentatge representa un 50,5% dels treballadors formats.
D'altra banda, per accedir a una ocupació, els treballadors inserits van tardar
una mitjana de 9,4 mesos. Essent la via més freqüent, per accedir al món
laboral, mitjançant contactes personals o familiars (54%).

En aquest sentit, cal assenyalar que en un determinat mercat de treball, no
totes les persones tenen la mateixa probabilitat de ser ocupades, ja que
l'ocupació no es reparteix, uniforme i aleatòriament, entre qui la busca. Hi
ha demandants que acumulen propostes de treball, i altres que no en reben
cap. La possibilitat de trobar feina, per un demandant d'ocupació, té relació
amb les característiques personals del subjecte i també amb un conjunt de
factors de caràcter psico-social (Ferrández, 1992). Segons el citat autor,
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entre les característiques personals cal destacar l'edat, sexe, la formació
general i professional, l'experiència laboral i altres factors de caràcter
personal que són significatius per determinades ocupacions.

En conseqüència, els programes de FPO són un instrument d'intervenció,
per millorar algunes característiques personals de Pocupabilitat. Els majors
resultats en aquests programes de FPO, s'obtenen quan més es vinculen a la
consecució d'una experiència laboral o quan produeixen la modificació
d'aspectes psico-socials de Pocupabilitat. Aixi ,doncs, la FPO és un
instrument que facilita la inserció, si s'adequa a cada col·lectiu, i modifica
els aspectes psico-socials, mitjançant processos i tècniques d'informació,
orientació i recerca d'ocupació.

• Formació i ocupació.

Un 77% dels treballadors inserits, va respondre afirmativament a la següent
pregunta : Creu que hauria aconseguit aquesta feina, si no hagués participat
en el programa de FPO ?. Aquesta qüestió està relacionada amb la que
segueix: Creu que l'empresa va valorar el títol de FPO, en el moment
d'establir la contractació i remuneració?. En aquest cas, les respostes, són
afirmatives en un 27% dels casos, i negatives en un 73%.

Des d'aquesta perspectiva, si el treballador considera que l'empresa no va
valorar el títol de FPO , en el moment de realitzar la contractació, i que
hauria aconseguit el treball sense realitzar el programa de formació
ocupacional, i a més a més, la via d'inserció més utilitzada, són les relacions
personals o familiars, la FPO ha jugat un petit paper en aquest procés
d'inserció.

En aquest debat sobre quina és la manera més adequada de plantejar les
relacions entre la formació i l'ocupació, s'ha demostrat que un plantejament
estricte d'adequació directa, que comporta planificar la formació en funció
de les ocupacions concretes que demana el mercat de treball, és impossible
de portar a la pràctica, i a més resulta inútil donada l'actual complexitat que
mostra el mercat laboral, en què no es correspon d'una manera simple una
formació i una categoria d'ocupacions determinades. Malgrat això, és lògic
que es mantingui l'interès per establir una certa relació entre el nivell
formatiu i el tipus d'ocupació, o bé entre especialitats de formació i
necessitats del sistema productiu (Planas, 1996).

I
I
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Així doncs, per valorar el grau en què, des del punt de vista deis enquestats,
el lloc de treball s'ajustava a la formació realitzada, es va seguir el sistema
de valoració ponderada realitzat anteriorment, amb els següents resultats :

Taula V.21.- Adequació entre la formació i l'ocupació

Nivell d'adequació

Molt(l)
Bastant (0,75)
Poc (0,5)
Gens (0,25)
Mitjana

Segons s'observa en la taula V.21, la mitjana

Percentatges

17%
10%
20%
53%
0,47

té un valor de 0,47, situant la
formació ocupacional entre poc i gens ajustada a l'ocupació aconseguida.
Així, només un 17% dels treballadors formats es va inserir en una ocupació
molt relacionada amb el programa de FPO realitzat, i en un 10% la feina

1
1

s'adequava bastant a la formació adquirida.

• Aprenentatge, metodologia, formadors i organització de la FPO .

I

I

I

I

I

I

I

I

En aquest cas es pretén conèixer la valoració dels treballadors formats
entorn a la formació ocupacional rebuda, per això, es demanava als
enquestats que valoressin, a partir d'una escala que va del O al 10, cada un
dels diferents aspectes relacionats amb l'aprenentatge, la metodologia, els
formadors i l'organització del programa, per després calcular la mitjana de
les puntuacions adjudicades a cadascun dels aspectes valorats. Les
puntuacions són superior a 5 en tots els apartats, i fluctuen entre 5,6 la
puntuació més baixa i 7,5 la més alta.

• Realització de pràctiques en empreses.

Si els llocs de treball són escassos, qualsevol cosa que permeti apropar els
treballadors desocupats al món laboral és important, en conseqüència, la
FPO en la mesura que es realitzi en les empreses ofereix l'oportunitat de ser
vist per 1'empleador (Fernández, 1990). Malgrat això, només un 29% dels
treballadors formats va realitzar pràctiques en alguna empresa.

D'altra banda, segons l'opinió dels treballadors enquestats, per millorar la
FPO manquen més hores de formació i més hores de pràctiques en
empreses, per què el mercat de treball valora molt positivament
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l'experiència laboral dels candidats a una ocupació vacant. En aquest sentit,
cal que l'Administració consideri la necessitat d'incloure, obligatòriament,
en la programació de la FPO un període de pràctiques en l'empresa.

• Valoració de la FPO.

Un 84% dels treballadors formats, considera que va valer la pena realitzar el
programa de FPO, en funció de l'esforç dedicat. La valoració global, que els
treballadors formats han atorgat, al nivell de coneixements que van adquirir
en el programa de FPO és de 6,44 punts, és a dir, consideren que la
valoració tècnic- pedagògic de la FPO és positiva. Per contra, la valoració
de la FPO amb relació a l'objectiu de facilitar l'accés a un lloc de treball,
rep una valoració de 4,3 punts. Aquesta valoració indica que la FPO no
aconsegueix aquest objectiu, i en conseqüència esdevé no eficaç des
d'aquest punt de vista.

• L'opinió dels treballadors formats.

V última pregunta de l'enquesta era de tipus obert, per què el treballador
enquestat, aportés la seva opinió amb relació a diferents aspectes de la FPO,
que ell considerés oportú. A continuació, es detallen els diferents comentaris
aportats:

• És necessari dur a terme més programes de FPO a les poblacions petites.
• Cal que el programa tingui més hores i es realitzi pràctiques en empreses.
• Les empreses valoren més l'experiència que la titulació.
• Hi ha centres que planifiquen i imparteixen els programes molt malament.
• En alguns casos, al treballador li falta motivació degut a que l'INEM

obliga a realitzar el programa.
• Cal afavorir la possibilitat de triar el programa per part de l'INEM.
• La formació és necessària, però s'ha de replantejar.
• Seria millor invertir els diners destinats a la FPO en la creació

d'empreses.
• La FPO afavoreix la pluriocupació dels formadors.
• Les empreses no valoren positivament el títol que concedeix la FPO.
• Cal dur a terme una millor selecció dels participants, ja que falta

homogeneïtzar coneixements.
• La FPO serveix per formar, però no per facilitar l'accés a un treball.
• Cal millorar la homogeneïtat i motivació en la selecció dels treballadors.
• Hi ha una manca de contractes laborals que donin facilitats per a la

inserció.
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• Manca un control de qualitat de la formació impartida en els programes
de FPO.

• Manca qualitat en el nivell de preparació dels formadors.
• El nivell de formació adquirit en els programes de FPO és insuficient per

desenvolupar una feina.
• Tots els centres haurien de disposar d'una borsa de treball (això

actualment es compleix amb el Servei Català de Col·locació)

f. 1 .vi.- Conclusions de l'avaluació de producte

L'objectiu d'aquest apartat era avaluar si la FPO ha millorat les perspectives
laborals dels treballadors formats. Amb relació al nivell d'inserció, el
resultat obtingut a partir de les dades de l'any 1992 del Segrià, mostraven un
nivell d'inserció, 3 anys després de finalitzat la formació ocupacional, del
48%. És a dir, l'objectiu d'accés al mercat de treball, es compleix en menys
de la meitat dels casos. En conseqüència, aquesta xifra mostra un important
percentatge d'inactivitat, que qüestiona la utilitat ocupacional dels
programes de FPO o bé planteja la necessitat de modificar els objectius
d'aquest tipus de formació. D'altra banda, si es compara aquest resultat amb
dades procedents d'altres fonts :

La taxa d'inserció dels treballadors formats
en la FPO durant 1992; a nivell nacional 32,2%

La taxa d' inserció dels treballadors formats
en la FPO durant 1992; a la província de
Lleida. (INEM, 1994)

40,7%

La taxa d'inserció dels treballadors formats
en la FPO durant 1992, à Catalunya. 39,3%

La taxa d'inserció dels treballadors formats
en la FPO durant 1992, a la comarca del
Segrià;;.- ""• •••,•. ' • . ' ' : - ' " - • v y : > : ^ - V . v ; . : - ' . • / . • / : · : · . ; . - .

48%
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Les dades, fan referència al nivell d'inserció obtingut durant l'any 199321,
en tots els casos el percentatge és inferior al 50% i similar a l'obtingut en
aquest treball. Es podria pensar, que la causa que provoca aquest baix nivell
d'inserció, durant l'any 1993, és la crisi econòmica, que en aquell període
afectava l'economia espanyola. Per això, amb la finalitat de comprovar, si
aquest supòsit és cert, s'ha comparat les xifres anteriors amb les dels anys
precedents (període anterior a la crisi econòmica), amb els següents
resultats:

La taxa d'inserció dels treballadors formats
en la FPO durant 1990, a nivell nacional
(INEM, 1994)

30%

La taxa d'inserció dels treballadors formats
en la FPO durant 1991, a nivell nacional
(INEM, 1994)

37,3 %

Com es pot veure, les xifres no divergeixen molt, en conseqüència tot i que
la crisi econòmica dificulta el procés d'inserció, de qualsevol demandant
d'ocupació format o no format, aquesta causa no justifica que el nivell
d'inserció dels treballadors formats en la FPO sigui inferiors al 50% en tots
els casos. Fins i tot en períodes posteriors a l'any 1992.

La taxa d'inserció dels treballadors formats
en la FPO durant 1993, a nivell nacional
(INEMV1995)

38,7 %

La taxa d'inserció dels treballadors formats
en la FPQ durant Í993, a Catalunya' 39,55%

És evident, doncs, que els programes de Formació Professional
Ocupacional, per ells mateixos, no poden garantir la inserció dels
participants, en conseqüència, es poden considerar com un instrument
d'inserció molt limitat.

21 Excepte la taxa d'inserció que s'obté mitjançant el present estudi, que fa referència a
l'any 1995.
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D'altra banda, per mesurar l'eficàcia de la FPO, l'anàlisi no es limita al
nivell d'inserció, sinó que va més enllà, relacionant la formació rebuda i
l'ocupació aconseguida. En aquest cas, els resultats obtinguts, mostren que
un 77% dels treballadors inserits considera que hauria accedit al mercat
laboral sense realitzar el programa de FPO, i que el lloc de treball s'ajustava
entre poc i gens a la formació rebuda.

La causa d'aquesta manca de relació, entre formació i ocupació, es deu a
que el disseny i selecció dels programes de FPO no són sensibles al mercat
de treball (Bishop, 1989). Aquest afirma en el seu estudi, que els
treballadors formats, que no han accedit a una ocupació relacionada amb la
formació ocupacional rebuda, es lamenten de que no hi ha suficients llocs de
treball disponibles relacionats amb la formació realitzada, i afegeix les dades
d'un estudi realitzat T any 1980, en el que un 25% dels treballadors formats
i enquestats considerava que no hi havia suficients llocs de treball
disponibles relacionats amb la formació realitzada, un 11% considerava que
la formació rebuda era insuficient i un 10% deia que no podria guanyar
suficients diners en una ocupació relacionada amb la formació rebuda.

Una altra de les causes, que pot justificar, aquesta manca de relació entre
FPO i ocupació, segons l'estudi de (Me Hugh i Stevens, 1989) és que la
formació ocupacional millora la probabilitat d'inserció a curt termini però
l'efecte de la FPO sobre l'inserció, un any després de realitzar el programa,
no és significatiu. Això es deu a que la formació ocupacional esdevé
obsoleta amb més rapidesa que la formació de base (formació adquirida en
una ocupació anterior) (Bishop, 1989) degut a que la FPO, comporta
l'aprenentatge de conductes i tècniques específiques, orientades a realitzar
una feina, i amb el temps si no es practiquen, aquests coneixements
s'obliden, per això és molt important que els programes de FPO incloguin
pràctiques reals en empreses o centres adequats.

A més a més, l'eficàcia de la FPO, també depèn del nombre de treballadors
formats, que després de finalitzar el programa volen accedir al mercat de
treball. En aquest sentit, la formació per a aturats menors de 25 anys, és un
col·lectiu que moltes vegades complementa la FPO amb altres estudis
reglats, en conseqüència és difícil que al finalitzar el programa de FPO,
l'individu vulgui inserir-se en eí món laboral, per què prefereix continuar
amb la formació reglada.

Per últim, en base a l'enquesta realitzada als treballadors formats durant
l'any 1992, s'ha elaborat el perfil dels treballador que va participar en un
programa de FPO a la comarca del Segrià:
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I Amb relació al nivell d'estudis, la mitjana se situa en la Formació
Professional de segon grau

I O bé busca feina de qualsevol tipus o continua la formació reglada

I Té experiència laboral, abans de participar en el programa de FPO

I El treball realitzat anteriorment no tenia relació amb el programa de FPO

I Després d'acabar el programa de FPO ha ampliat de nou la seva
formació, mitjançant altres tipus de programes també subvencionats

I Mentre realitzava el programa de formació ocupacional no cobrava el
subsidi de l'atur

I Va realitzar el programa per què l'interessava el tema

I El programa realitzat va satisfer poc les seves expectatives

Va participar enun programa de FPO que no incloïa pràctiques en cap
empresa

Ha participat en una mitjana de 2,18 programes de FPO

í Després d'acabar el programa de formació ocupacional ha buscat feina
enviant currículums a les empreses

Després de finalitzar la formació ocupacional, ha tardat 9,4 mesos en
trobar feina, però 3 anys després de fer el programa de FPO busca feina
de nou.

Aconsegueix l'ocupació per contactes personals o familiars

Considera que hauria aconseguit aquesta feina sense fer el programa de
FPO, i que l'empresa en el moment d'establir la contractació i
remuneració no va tenir en compte el títol lliurat en el programa de FPO.

El treball que ha obtingut no te cap relació amb el programa de FPO
realitzat
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Considera que la valoració del nivell de coneixements que va adquirir durant
el programa es de 6,4 punts, i la valoració del programa de FPO en quan a
l'accés que facilita per obtenir una ocupació posterior es de 4,3 punts

f.2.- Els resultats sobre el cost dels programes de FPO

f.2.L- Fase I: Identificació dels elements de la FPO.

Per facilitar la identificació dels elements, es classifiquen en tipus de
categories, que tenen propietats comuns. S'inclou els elements derivats dels
programes de FPO i dels programes d'orientació professional:

• Despeses dels f armadors. S'inclou els sous i honoraris del personal
expert, els costos de preparació, seguiment i control de l'activitat
formativa, i les despeses de la Seguretat Social a càrrec del centre
col·laborador. També s'inclou aquelles despeses de personal derivades
dels professionals que porten a terme els programes d'orientació
professional.

• Despeses d'assegurança. Despeses corresponents a l'assegurança
d'accidents dels participants, s'inclou les del trasllat al lloc d'impartició
de la formació durant el període del programa, així com durant les
pràctiques laborals en empreses.

• Despeses de mitjans i materials. En aquest apartat s'inclou els textos i
materials d'un sol ús i els materials de treball fungibles, utilitzats durant
les activitats de formació i els programes d'orientació professional.

• Despeses d'amortització. Despeses corresponents a l'amortització
d'instal·lacions, equips i eines de durada superior a un exercici anual, en
la part corresponent.

• Despeses d'energia. S'inclou l'energia elèctrica, el combustible i
manteniment de les instal·lacions i equips formatius i d'orientació.

• Depeses generals. Són despeses que no estan incloses en els apartats
anteriors i que tenen origen en l'activitat del programa: despeses de
personal directiu i administratiu, estrictament necessàries, lloguers de
instal·lacions i maquinària, assegurances, telèfon i comunicacions,
preparació i gestió de programes, despeses d'administració necessàries
per la realització de la formació i orientació.
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Al mateix temps, aquests elements es poden classificar en tres apartats: les
despeses directes, les despeses indirectes i les despeses generals, segons
s'assenyala a continuació.

a- Despeses directes. Són aquelles despeses que es produeixen com a
conseqüència de la preparació i desenvolupament dels diferents programes
de formació, i que no s'haurien produït si el programa no s'hagués dut a
terme: formadors, materials de formació, documentació i organització. Són
despeses aplicables a conceptes formatius i d'orientació.

b.- Despeses indirectes. Es consideren com a tais, les despeses que es
produeixen com a conseqüència del desenvolupament dels diferents
programes de formació i d'orientació, però que no s'apliquen a conceptes
formatius i orientatius. Aquestes despeses no es produeixen si no es realitza
el programa.

c.- Despeses generals. Inclou el conjunt de despeses generades per la FPO,
no controlades en els apartats anteriors, com per exemple els lloguers, sous i
càrregues del personal dedicat total o parcialment al manteniment,
comunicació, direcció, administració etc. També es computa les
amortitzacions de les inversions en immobilitzat (Còrdova, 1993).

f.2.ii.- Fase II: Determinació del valor o cost dels elements.

Després d'especificar els elements de la FPO, s'ha d'estimar el seu cost, des
del punt de vista social, definint el cost com el sacrifici igual al valor d'allò
a que es renuncia al destinar els recursos en un determinat projecte. Si es
destina els recursos a la FPO, es sacrifica el seu ús potencial per a altres
finalitats. D'aquesta manera, la valoració dels costos s'obté a partir del valor
monetari de tots els elements, quan es destinen al seu millor ús alternatiu.

Al valorar un projecte públic, s'ha de tenir en compte tots els costos que
genera, no es pot valorar únicament els costos que provoquen un flux de
despesa monetària. Dos tipus de costos que no generen un corrent monetari,
són els costos dels voluntaris i el cost d'oportunitat.

El cost dels voluntaris, pot estar entre zero, per un voluntari que no es priva
de cap classe d'oci, i que no està ocupat o activament compromès en altres
aspectes, i el valor del salari que podria haver obtingut en una ocupació
remunerada.
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El voluntari, al aportar els seus serveis sense cap contraprestació econòmica,
manifesta implícitament, que els costos de la participació voluntària
(renúncia de l'oci, o a una ocupació alternativa remunerada), poden ser
igualats o avantatjats pels beneficis personals (satisfacció del servei rebut).
El cost net d'emprar voluntaris, pot ser zero o fins i tot negatiu, donat que la
renúncia que fa l'individu està compensada pels beneficis rebuts (Knapp,
1988).

En aquest estudi, s'analitza el col·lectiu de treballadors desocupats, que
voluntàriament formen part dels programes de FPO. Són treballadors que
tenen dificultats per aconseguir una ocupació, i assisteixen al programa de
FPO amb la finalitat de millorar les seves perspectives laborals. El cost
d'oportunitat laboral al que renuncien, és zero, perquè Palternativa a
l'assistència al programa que refusa, és la permanència en l'atur. Per tant, la
valoració del cost que perd l'individu per prendre part en el programa de
FPO és nul.

Per contra, el cost d'oportunitat expressa el cost en funció del valor
d'alternatives o d'oportunitats que es deixen de rebre. En conseqüència,
s'ha d'avaluar l'ús alternatiu dels recursos per a la societat (Knapp, 1988). El
cost d'oportunitat es calcula aplicant una taxa d'interès apropiada al valor
net de la inversió. El tipus d'interès que s'ha d'aplicar depèn de molts
judicis i factors, i és una elecció difícil de determinar. Normalment, s'aplica
una taxa del 5% o del 10% (Levin,1975). En alguns països, com per
exemple Itàlia, aquesta taxa d'interès, és un paràmetre nacional que fixa
directament l'autoritat pública (Williams i Giardina, 1993).

També és important, tenir en compte com es modifiquen les regles de
decisió sobre la inversió pública, quan hi ha present el risc i la incertesa.
Alguns autors opinen que en els projectes públics, no és necessari incloure
el risc del projecte com un factor modificador dels càlculs. El motiu, és que
els costos d'un projecte públic, es reparteixen entre molts individus. A
mesura que el nombre d'individus, entre els que es reparteix els costos
augmenta, els cost del risc per individu disminueix, i en conseqüència, el
cost total pel risc també és molt petit (Pinto i Cuadras, 1992).

Tenint en compte la informació anterior, sobre la valoració dels costos, i a
partir de la memòria elaborada pel Departament de Treball, referent a
l'exercici 1992, es pot calcular el cost de la FPO impartida durant l'any
1992 a la comarca del Segrià, destinada als treballadors desocupats.
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Segons les dades de l'anuari de informació estadística del Departament de
Treball, per l'exercici de 1992, l'import de la subvenció, corresponent als
programes de FPO realitzats a la comarca del Segrià, és de 918.430.666 pts.
Aquesta quantia inclou el cost dels elements detallats en la fase anterior i
destinats als treballadors ocupats i desocupats22. Tots els elements estan
valorats a partir dels seus preus de mercat, excepte les despeses
d'amortització, que es calculen segons els sistemes d'amortització acceptats.

El cost d'oportunitat laboral, al que renuncien els individus que participen en
aquests programes de formació, depèn de les expectatives d'ocupació que
tenen els treballadors durant el mateix (Borus, 1964). En aquest cas, el cost
és zero, perquè els participants dels programes de FPO no refusen a cap
treball, degut a la condició de desocupats en la que es troben. Ans al
contrari, l'objectiu de la FPO, és facilitar l'accés a una ocupació als
treballadors que formen part d'aquest col·lectiu.

D'altra banda, el cost d'oportunitat, tenint en compte les alternatives a les
que es renuncia pel fet de destinar els recursos de l'erari públic a la FPO,
s'ha de calcular aplicant una taxa apropiada23. En aquest estudi, s'aplica la
taxa del 5%24 als recursos destinats a la FPO de treballadors desocupats.

Per calcular el cost dels programes de FPO i donat que la informació
publicada no facilita el desglossament, entre els recursos destinats als
treballadors ocupats i desocupats per comarques, es fa una aproximació a
partir de la informació detallada en l'annex25 sobre el nombre de
participants, hores i programes destinats als treballadors desocupats.

22 El problema, és que l'anuari no detalla l'import corresponent a cada element de
manera individual, sinó que publica la subvenció total per comarca. D'altra banda, la
publicació del Departament de Treball sobre les Dades socio-laborals a les comarques de
Catalunya per 1992, classifica la subvenció corresponent als programes de formació del
Segrià per poblacions. En conseqüència, cap de les dues publicacions detalla l'import
corresponent a cada element, ni es classifica la subvenció entre els programes destinats a
treballadors ocupats i desocupats.

23 Segons Harberger (1973) la taxa d'interès que s'ha d'utilitzar, pel cas del sector
públic, pot ser d'una banda, el tipus d'interès que es preveu per al mercat de bons del
govern. D'altra banda, l'alternativa consisteix en calcular els costos estimats segons la
productivitat marginal esperada del capital en el sector privat.

24 L'elecció d'aquesta taxa respon al fet que és la taxa utilitzada en altres estudis que
s'assenyalen més endavant, i permet d'aquesta manera la comparació dels resultats
obtinguts en els mateixos amb relació als que s'obtenen en el present estudi.

25 Vegeu annex XI.
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A la comarca del Segrià, es van realitzat durant l'any 1992, 183 programes
destinats a treballadors desocupats. El nombre d'individus que hi va

(participar fou de 2.601 persones en situació d'atur (Departament de Treball,
11993).

La subvenció, corresponent a cada programa, depèn del grau de dificultat de
la tècnica utilitzada, i el nombre d'hores de durada. El total d'hores,
realitzades durant els 183 programes destinats als treballadors desocupats,
no està publicat a l'anuari de informació estadística de 1992, que edita el
Departament de Treball, però si que hi consta el total a nivell de Catalunya.

Si es calcula el nombre mig d'hores, dels programes per a treballadors
aturats, realitzats a Catalunya l'any 1992, i el cost mig per hora, d'aquests
programes, es pot obtenir una aproximació de la subvenció, corresponent als
183 programes impartits al Segrià per aquest col·lectiu:

• Nombre de programes per a aturats a Catalunya 4.107
• Nombre total d'hores corresponents
als anteriors programes 1.528.973

• Import de la subvenció que correspon als
programes per a aturats de Catalunya 13.339.323.746

A partir d'aquesta informació, es pot calcular el nombre mig d'hores i el
cost mig per hora a nivell de Catalunya:

• El nombre mig d'hores d''unprograma destinat a treballadors aturats de
Catalunya és el següents:

nombre total hores/nombre total programes = 1.528.973/4.107 =
372,28 hores/programa a Catalunya

• El cost mig per hora, d'un programa per aturats, a nivell de Catalunya
és el següent:

Total subvenció dels programes per aturats/ hores totals =
13.339.323.746 pts/1.528.973 hores =

• - 8.724,36pts./hora a Catalunya

Tenint en compte aquests resultats, es pot fer una aproximació de la
I subvenció corresponent a la comarca del Segrià, pels 183 programes

destinats a treballadors desocupats.

I

I
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• Subvenció corresponent al Segrià

183 programes X 372,28 hores/programa X 8.724,36 pts/hora =
594.366.567

La subvenció corresponent al Segrià és de 594. 366. 567 pts.

Aquest import és el que correspon a la valoració del cost dels elements de
formació esmentats a la fase anterior i destinats als treballadors desocupats.
El següent pas, és valorar el cost dels elements d'orientació professional, de
la comarca del Segrià durant l'any 1992.-A-partir de les xlades de -la memòria
1992, corresponent a la delegació territorial 4eí Departament de Treball" de
Lleida, la subvenció dels programes d'orientació professional, de la
província de Lleida, durant aquest període, fou de 49.256.200 pts.

•

I Si es calcula es cost mig per treballador desocupat, a nivell de província, i es
multiplica pel nombre de desocupats-formats del Segrià, s'obté el cost dels
elements d'orientació professional destinats al Segrià.

El nombre de persones que durant el any 1992, es podien beneficiar dels

I programes d'orientació professional, a la província de Lleida, fou de 4.243
treballadors. Com a conseqüència, el cost mig per persona, a la província de
Lleida és el següent:

• Cost dels elements d'orientació professional

• Cost d'orientació total de Lleida/nombre total beneficiaris =
_ 49.256.200 pts./ 4.243 persones = 1 1 .608,8 1 pts/individu

Si es multiplica el cost mig per persona, pel nombre de treballadors aturats
• del Segrià, s'obté una valoració del cost dels programes d'orientació
" professional pels treballadors desocupats del Segrià.

I 1 1.608,81 pts/treballador X 2601 treballadors = 30.194.514, 81 pts.

• L'últim pas, és calcular es cost d'oportunitat que correspon als anteriors
costos. La taxa d'interès que s'aplica és del 5%, i el termini temporal és un

• any, perquè la subvenció que es destina a la FPO és de caràcter anual.

• Cost d'oportunitat

Import del costos = Cost de la formació + cost d'orientació
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Import dels costos - 594.366.567 + 30.194.514 = 624.561.081 pts
Cost d'oportunitat = 624.561.081 pts X 5% X 1 any =

Cost d'oportunitat = 31.228.054pts.

Per finalitzar aquesta fase, cal fer la valoració total a partir de la subvenció
corresponent a la FPO per treballadors desocupats del Segrià i el cost
d'oportunitat d'aquest import. La valoració total dels costos de la FPO,
impartida a la comarca del Segrià, durant l'any 1992, i destinada als
treballadors desocupats és de 655.789.135 pts

• Valoració dels costos totals de la FPO

cost de formació + cost d'orientació + cost d'oportunitat =
594.366.567 pts+ 30.194.514 pts+31.228.054 pts= 655.789.135 pts

f.2.iii. Fase III: Anàlisi dels costos.

En la última fase de l'etapa de valoració dels costos, es fa una anàlisi a
partir del cost total, calculat en la fase anterior. En primer lloc, es calcula el
cost mig per individu format. El nombre de treballadors desocupats, que van
participar en els programes de FPO al Segrià, durant l'any 1992, fou de
2.601 persones.

Cost mig per treballador en situació d'atur al Segrià26 =
655.789.135 pts / 2.601 treballador =

252.129, 61 pts / treballador

Cost mig per treballador format en la FPO \ 252.129 ptSi

A partir del cost mig per treballador format en la FPO es pot realitzar la
següent anàlisi. Segons els resultats de l'enquesta realitzada als treballadors
formats, un 48% dels treballadors es van inserir. Si s'aplica aquest
percentatge al nombre de treballadors formats s'obté el següent cost.

26 El criteri utilitzat ha estat el de repartir el cost proporcionalment al nombre de
treballadors formats, sense tenir en compte la durada i especialitat del programa de FPO
que ha realitzat cada treballador. Així doncs, el cost de cada treballador format es
considera homogeni, tot i que poden haver realitzat programes de diferent durada i
especialitats no afins.
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Cost mig per treballador inserit amb
posterioritat a la FPO

525.270 pts.

D'altra banda, només un 14% dels treballadors formats es va inserir en una
ocupació relacionada amb el programa de FPO realitzat. Si s'aplica aquest
percentatge el resultat és :

Cost mig per treballador inserit en una
ocupació relacionada al programa de FPO
realitzat. • • : • - . - . ' • . • : • 'v-. • 'v-::;Or-^Iv.:-:;..

;-;':\'.'S;íx;..•':/.•••

1.801.618 pts.

Si es compara els resultats anteriors, amb les dades d'estudis realitzats per
diferents autors:

Cost mig anual per treballador de FE
(reglada) a Catalunya durant 1985; en un centre
púbÍicV(Sàn Segundo; 1991%

122;278pts.

Cost mig anual per treballador de FP
(reglada) en centres privats durant 1985.
(Mora, 1992).

95.546 pts.

Per facilitar l'anàlisi de les xifres anteriors es calcula la mitjana d'hores d'un
programa de FPO realitzat durant 1992 al Segrià. El nombre de programes
fou de 433 i el nombre total d'hores fou de 114.669 (Departament de
Treball, 1993), essent el nombre mitjà d'hores d'un programa de FPO de
264 hores/programa.

La conclusió que ofereixen aquests resultats és la següent: formar un
treballador en un programa de FPO, amb una mitjana de 264
hores/programa, té un cost superior al que suposa formar un treballador en la
FP (reglada) durant un programa anual. És a dir els programes de formació
ocupacional tenen un cost elevat.

Tanmateix, si les dades anteriors es calculen en pessetes constants de 1992
s'arriba a la mateixa conclusió. En conseqüència, es pot concloure que els
programes de FPO impartits durant l'any 1992 a la comarca del Segrià
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mostren la següent relació cost elevat/eficàcia baixa. És a dir, una escassa
rendibilitat econòmica27.

Taula V. 22.- Comparació del cost de la FPO amb la FP (Ptes.
Constants de 1992 28

Cost mig FPO

252.129 pts.

Cost mig FP centre
públic

228.800 pts.

Cost mig FP centre
privat

178.780 pts.

Com s'ha vist, malgrat que és evident la necessitat de disposar d'una bona
qualificació de la mà d'obra, un nivell de formació elevat no suposa una
garantia d'ocupació29, ja que en molts casos la formació rebuda no
coincideix amb les qualificacions requerides pel mercat de treball, sinó que
es correspon amb les possibilitats dels centres col·laboradors.

En aquest sentit, la taula V.23 mostra, per a l'any 1996, la distribució de
programes, participants, hores i subvenció per tipus d'entitat, a nivell de
Catalunya. Com s'observa, els centres de formació privats amb ànim de
lucre acaparen el 35,51% dels programes i el 44,58% de les subvencions
derivades de la FPO, de manera que la majoria de programes s'imparteixen
en centres que tenen per finalitat el benefici propi, essent poc representades
les entitats sense finalitat de lucre.

27 Cal tenir en compte, però, que una cosa és la rendibilitat econòmica i l'altra la
rendibilitat social i aquesta última sempre és més difícil de mesurar.

2828 S'ha utilitzat la taxa de variació de l'IPC dels serveis, en mitjana anual, com a deflactor.
Any
Deflactor

1986
11,4

1987
7,63

1988
7,76

1989
8,98

1990
9,09

1991
10,16

1992
10,58

Font: Banco de España,

Centre Públic; 122,278(1,14X1,0763)(1,0776X1,0898X1,0909X1,1016)(1,1058) = 228,800 pts.

Centre Privat: 95,546 (1,114)(1,0763X1,0776)(1,0898X1,0909X1,1016)(1,1058) =178,780 pts,

29 Tot i això, el risc de perdre l'ocupació és més gran per les persones que tenen un baix
nivell de qualificació que no pas per les que gaudeixen d'una qualificaió més elevada.
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Taula V.23; Distribució dete^
pertipusd^entitat. Any 1996^ :3 :'f : • • '^ •'.'• V;- ;• o^;^; . :-\Y'> '''-•-''.: . :; '•••• .'_•; : '; :

Entitat
Ajuntaments
Altres entitats públiques
Centres de formació
privats amb ànim de lucre
Consells Comarcals
Cooperatives i SAL
Empreses
Entitats sense ànim de
lucre
Organitzacions
empresarials
Organitzacions sindicals

Programes
2.61%
9.18%

35.51%

0.01%
3.53%
13.79%
17.85%

15.62%

1.9%

Participants
2.93%
9.47%
34.47%

0.04%
3.42%
14.55%
17.75%

15.54%

1.79%

Hores
3.95%
6.82%
46.53%

0.08%
3.55%
5.64%

23.44%

7.55%

2.44%

Subvenció
3.66%
6.27%

44.58%

0.05%
3.41%
6.97%

24.11%

8.44%

2.4%
Font: Direcció General d'Ocupació del Departament de Treball

Pel que fa a la distribució dels recursos de la FPO per comarques, la taula
V. 24 mostra l'existència d'un repartiment irregular entre elles. Així, certes
comarques tenen una inversió per aturat inferior a la mitjana catalana, tot i
que pateixen la crisi d'algun sector, mentre que altres comarques com l'Alt
Urgell, els Pallars.... que tenen una taxa d'atur menor, reben una major
inversió per aturat. Sembla doncs, que els recursos destinats a la FPO no
aconsegueixen un equilibri territorial.

Taula V.24.- Distribució comarcal dels recursos de la FPO.
Any 1996.

Comarca
Alt Camp
Alt Empordà
Alt Penedès
Alt Urgell
Alta Ribagorça
Anoia
Bages
Baix Camp
Baix Ebre
Baix Empordà
Baix Llobregat
Baix Penedès

Subvenció per aturat (PTA)
15.742
49.255
86.258

242.891
93.106
32.506
56.483
49.493
36.493
23.983
59.928
19.646
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Barcelonès
Berguedà
Cerdanya
Conca de Barberà
Garraf
Les Garrigues
La Garrotxa
Gironès
Maresme
Montsià
La Noguera
Osona
Pallars Jusà
Pallars Sobirà
Pla de l'Estany
Pla d'Urgell
Priorat
Ribera d'Ebre
Ripollès
La Segarra
Segrià
La Selva
Solsonès
Tarragonès
Terra Alta
L'Urgell
Vall d'Aran
Vallès Occidental
Vallès Oriental
Mitjana catalana

99.464
109.578
242.891
15.742
84.843
142.791
80.017
99.572
36.540
64.786

257.597
47.047
202.277
203.775
99.572
131.937
62.392
31.056
55.317
131.937
142.791
41.466
47.847
96.471
62.392
131.937
93.106
39.006
41.970
72.594

Font: Direcció General d'Ocupació del Departament de Treball.

Aquesta manca de planificació i d'atenció a la realitat econòmica pot
provocar l'absència de treballadors qualificats a curt termini. En definitiva,
posa de manifest el desajustament en la programació i la planificació dels
programes de formació, la inexistència de criteris objectius en el repartiment
de les subvencions i fa palesa la manca de rigor i de criteris adequats per
formar correctament els treballadors desocupats.
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Així, tot i les mesures que s'han dut a terme per tal de millorar l'estructura,
la qualitat i l'adequació de la formació, no está ciar que el ritme actual de
desenvolupament dels recursos humans i dels mecanismes institucionals
existents siguin els que permetran assolir els objectius fixats.

La millora de l'eficàcia dels sistemes de formació, com per exemple la
Formació Professional Ocupacional, requereixen dos tipus d'accions
estretament relacionades. En primer lloc, és necessari dur a terme un salt
qualitatiu en la inversió d'aquest tipus de polítiques per tal d'augmentar el
nivell general de les qualificacions. Per això és necessari un sistema de
formació de major qualitat i guiat pel mercat, per tal de donar una resposta
més òptima a les necessitats geogràfiques, ocupacionals, sectorials i
individuals.

En segon lloc, la mà d'obra ha de saber donar resposta a les necessitats del
canvi estructural continu. En tots dos casos, però, les millores de contingut
de la formació han de ser el resultat de la col·laboració de les empreses i
l'Administració. El sistema de formació ha de passar per l'aprenentatge, i
són les empreses les que han d'oferir més aprenentatge a través de la
pràctica. En aquest sentit, cal tenir en compte que els ocupadors aprecien
més l'experiència pràctica que la formació pura, per això cal fomentar la
combinació de mesures de formació i d'experiència laboral.

A més a més, un element clau per garantir l'èxit de les mesures derivades de
la política de formació és l'efectuació d'actuacions avançades en el temps.
En conseqüència, cal un major esforç d'anticipació i d'activació de mesures
concretes.
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VI.O.- INTRODUCCIÓ

En aquest capítol, l'avaluació se centra en els Programes de Garantía
Social (PGS)1. L'existència d'aquests programes respon al fet que els
adolescents que finalitzen l'ensenyança obligatòria sense èxit, a l'Estat
espanyol, són gairebé una quarta part. D'altra banda, la població jove que
abandona el sistema escolar, sense una formació professional inicial
s'aproxima al terç del grup d'edat. Al mateix temps, un 10% d'aquells que
han aprovat el nivell obligatori d'escolaritat abandonen el sistema escolar
abans de finalitzar el batxillerat (Planas i Comas, 1994).

Així doncs, hi ha un elevat nombre de joves desescolaritzats que han
abandonat el sistema educatiu sense una mínima qualificació professional,
amb una formació general bàsica incompleta, i que estan aturats i tenen
dificultats d'inserció laboral.

Per fer front a aquest problema la LOGSE en l'article 23.2 preveu el
desenvolupament de Programes de Garantia Social. Aquests estan 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. Per tant, existeixen simultàniament, per part de diferents
institucions activitats diverses que estan adreçades a combatre la
desocupació juvenil, aquest és per exemple el cas de les Escoles-Taller, les
Cases d'Oficis, els Programes de Garantia Social i altres.

D'altra banda, 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.

El col·lectiu afectat al que es dirigeix el programa de Garantia Social, 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 professional 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 treball precari.

1 La realització d'aquest estudi ha comptat amb el suport econòmic rebut de la Diputació
de Barcelona.
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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'ESO i a vegades, els manca motivació i orientació per a
seleccionar altres ofertes formatives al seu abast.

En un altre àmbit, l'estructura de l'estudi que es presenta és la següent, el
treball es desenvolupa tenint en compte que l'objectiu que es pretén
aconseguir, mitjançant l'avaluació, té un vessant gerencial o tècnic2. Amb
relació al model d'avaluació, en aquest cas s'ha dut a terme un model
alternatiu3. En concret, s'ha optat pel model d'avaluació respondent, que
centra la seva atenció en el procés.

Pel que fa al mètode aplicat, aquest s'inclou dins del paradigma quasi
experimental4 que mostra un marge acceptable de rigorositat científica. En
aquest context, s'ha desenvolupat el disseny de series temporals que porta
a cap una sèrie de mesuraments, a intervals periòdics, abans d'iniciar el
programa, durant i desprès de que aquest finalitzi. En aquest sentit, cal
esmentar que l'aplicació òptima del tipus d'anàlisi que es pretén realitzar
és de caire longitudinal (les diverses fases del procés, que es realitzen en
moments diferents, s'apliquen sobre el mateix col·lectiu), tot i que en
aquest cas s'ha realitzat una anàlisi transversal5.

Des d'una altra òptica, en la selecció de l'esquema s'ha optat per
l'esquema participatiu6 ja que la possibilitat de realitzar aquest projecte ha
partit d'un grup d'institucions que treballen conjuntament en la
programació i realització dels PGS que imparteixen, i que, han participat
en les diferents fases de l'avaluació.

Amb relació al tipus d'avaluació7, aquesta és de caire formativa, ja que
s'ha realitzat de manera sistemàtica al llarg del projecte i un cop ha
finalitzat. Si es té en compte la procedència de l'avaluador, es tracta d'una

2 Vegeu apartat II.3.a

Vegeu apartat II.4.C3

4 Vegeu apartat II.5.c

5Aplicar l'anàlisi de tipus longitudinal implica la necessitat d'un període mínim de 3
anys per tal de recollir les dades, és per això que en aquest estudi les dades s'han
obtingut de manera transversal.

6 Vegeu apartat III. 1 .b.

7 Vegeu apartat III.2.
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avaluació mixta, en què F equip de treball esta format' per avaluadors
interns i externs. Segons la naturalesa del que s'ha avaluat, s'ha fet ús
d'una avaluació d'implantació i procés. En aquest cas, es tracta de garantir
la correcta aplicació del programa dissenyat, introduint, alhora, les
rectificacions necessàries.
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VI.1.- L'AVALUACIÓ DELS PGS: OBJECTIUS, MODEL,
MÈTODE, FASES, TIPUS I RESULTATS

a) Els objectius

L'estudi s'ha dissenyat tenint present que els objectius que es volen
acomplir, també tenen en aquest cas, un vessant gerencial o tècnic. En
aquest àmbit, l'objectiu de l'avaluació és trobar resposta a l'aspecte sobre
el grau de satisfacció aconseguit. En conseqüència, per a l'avaluació dels
PGS s'han determinat els següents objectius:

• Avaluar la utilitat dels PGS actuals, identificant aquells elements que no
produeixen els resultats esperats.

• Conèixer l'evolució que han seguit els joves després de deixar el PGS,
és a dir determinar quins són els efectes que el PGS genera en les
persones que hi participen, en l'aspecte laboral i amb relació a les
actituds i maduresa personal. És a dir, en les seves competències8

• Conèixer com es valora el PGS per part de les empreses i per part dels
participants en el programa.

8 Les competències són el conjunt de totes les qualificacions que necessita una persona
per ocupar adequadament un lloc de treball. Així, un individu té competència
ocupacional si compte amb els coneixements, les habilitats i les aptituds que necessita
per a desenvolupar-se en una ocupació, si es capaç de resoldre tasques independent i
flexiblement, i si té la voluntat i la capacitat de desenvolupar la seva esfera de treball
dins l'estructura organitzativa en la que esta inmers. La taula VI.O mostra els diferents
tipus de competències (Mora, 1997):

Taula VI.O.- Tipus de competències
Competències
especialitzades

Coneixements
Destresa
Habilitats

Competències
metodològiques

Flexibilitat
Adaptabilitat
Pensament
independent

Competències
socials

Sociabilitat
Maneres de conducta
Actitud

Competències
participatives

Participació
Capacitat de coordinació
Capacitat d'organització
Capacitat de decisió

Font: Mora, 1997.

Així, doncs, l'estudi vol detectar si els participants en els PGS han adquirit la formació
de les actituds necessàries per al treball, és a dir, les competències metodològiques,
socials i participatòries i la formació laboral, o sigui les competències especialitzades.

251



L'avaluació de Programes de Garantia Social

b) £1 model

En l'estudi s'ha aplicat el model alternatiu. Aquest implica a la comunitat
en el procés d'avaluació, i proporciona informació sobre les causes que
provoquen l'adequació o inadequació del programa. En concret, s'ha fet ús
del model d'avaluació respondent, que centra la seva atenció en el
desenvolupament del programa, incidint sobre les accions reals. Les fases a
seguit en aquest model són:

• Revisar les activitats del PGS: Els resultats d'aquesta fase s'exposen en
l'apartat posterior, el Vl.d.l.ii.

• Determinar el propòsit del PGS: Els objectius dels PGS s'assenyalen en
l'apartat Vl.d.l.ii.

• Identificar el mètode d'avaluació: En aquest estudi s'ha utilitzat el
mètode quasi-experimental, mitjançant l'aplicació del disseny de series
temporals, segons s'amplia en el següent apartat VI. 1 .c.

• Seleccionar els observadors i els instruments: La iniciativa per dur a
terme aquest estudi va sorgir d'un conjunt d'institucions que treballen
conjuntament en la programació, realització i revisió dels PGS que
imparteixen, és per això que els observadors seleccionats van ser els
joves inscrits en cada un dels programes corresponent als diferents
centres, durant els anys 1993, 1994, 1995 i 1996. Pel que fa a
l'instrument utilitzat en l'avaluació, aquest fou l'entrevista.

• Realitzar estudis de casos: L'aplicació d'aquesta fase s'exposa en
l'apartat VI.d.5.

• Elaboració de l'informe i propostes corresponents: En aquest cas,
l'apartat VI.d.6 mostra els resultats obtinguts mitjançant l'avaluació i
suggereix les propostes que es consideren oportunes.

c) El mètode

En l'elecció del mètode més adequat per dur a terme l'avaluació, s'ha
optat pel mètode quasi-experimental. Aquest, tot i que no compleix de
manera tan estricta els requisits del model experimental, mostra un marge
acceptable de rigurositat científica. En aquest cas, no s'utilitza un grup de
control, sinó que els mesuraments s'apliquen només al grup experimental
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format pels participants dels PGS. Entre els mètodes quasi-experimentals
s'ha aplicat el disseny de series temporals.

Això suposa l'aplicació d'una sèries de mesuraments, a intervals periòdics,
a l'inici del PGS, a la fmalització del mateix, un any després de finalitzar i
als dos anys després. D'aquesta manera, es pot observar si els diferents
mesuraments presenten una continuació de pautes anteriors o bé mostren
canvis significatius. En aquest sentit, cal assenyalar que, malgrat
l'aplicació òptima del mètode realitzat és de caire longitudinal (els
mesuraments, que es realitzen en moments diferents, s'apliquen sobre el
mateix col·lectiu), en aquest treball s'ha realitzat una anàlisi transversal9.

d) Les fases

En l'estudi dels PGS s'ha aplicat l'enfocament participatiu, aquest integra
en el procés avaluatiu les parts interessades en dur a terme l'avaluació,
amb la finalitat de que sigui més probable la posterior utilització dels seus
resultats. En aquest cas, la participació de les parts interessades ha tingut
lloc al llarg de tot el període. Tot seguit, es desenvolupen les diferents
fases que s'han realitzat per dur a terme l'avaluació, seguint l'enfocament
participatiu. Abans, però, s'assenyala el planning amb la temporalització
de cada una d'elles.

Taula VLl.- Planmng de les diferents fases de l'avaluació del» PGS
'•

1995
*!
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9 Aquest fet respon a que l'aplicació de l'anàlisi longitudinal implica la necessitat d'un
període no inferior a 3 anys per a l'obtenció de les dades, és per això que s'han obtingut
mitjançant el tipus transversal.
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d.L- Fase I: Identificació de les parts interessades i familiaritzada amb
elPGS.

d. 1 .i.-Identificació de les parts interessades.

La idea de realitzar aquest estudi ha sorgit d'un grup d'entitats que porten
un seguit d'anys realitzant Programes de Garantia Social, i que han unit
esforços en la programació, preparació, revisió etc. dels diferents
programes que imparteixen. En concret, l'equip està format per les
següents institucions:

• 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
• El Patronat Flor de Maig de Cerdanyola del Vallès10

En aquest sentit, cal assenyalar, que l'equip investigador s'incorpora en un
col·lectiu d'entitats que mostra una preocupació i un interès pel disseny i
resultats del treball realitzat mitjançant l'acció avaluadora.

d. 1 .ü.- Familiarització amb el Programa de Garantia Social

• Concepte

Els programes de Garantia Social són accions formatives no reglades que
autoritza el Departament d'Ensenyament (Ordre de 22 de juliol de 1993 del
Departament d'Ensenyament) i que estan recolzades en la Llei Orgànica
1/1990, de 3 d'octubre d'ordenació general del sistema educatiu, que
estableix en l'article 23, apartats 2 i 3, que les administracions educatives
garantiran una oferta suficient de programes específics de garantia social,
adreçats a aquells alumnes que no assoleixin els objectius de l'educació
secundària obligatòria.

10 L'Institut Municipal d'Educació de Barcelona realitza PGS des de l'any 1991. Mentre
que l'Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona, el Patronat d'Educació de
l'Ajuntament de Terrassa i l'Institut Municipal de Promoció de l'Ocupació de
l'Ajuntament de Badalona imparteixen PGS des de 1993. Finalment, l'any 1995 es va
incorporar el Patronat Flor de Maig de Cerdanyola del Vallés.
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Els PGS estan englobats dins els Programes de Nivell I, aquests tenen
caràcter de formació compensatòria per assolir aquells nivells de
coneixements i de preparació bàsica elemental que, per raons diverses, no
s'han obtingut durant l'etapa d'escolarització obligatòria o també de
preparació per a incorporar-se a una ocupació laboral determinada

De fet, els PGS són un ensenyament no reglat perquè trenquen amb el món
escolar, ja que si es considerés aquests programes com a substituts de la FP
de ler grau, llavors es tornaria a caure en els mateixos errors que ha
comportat el fracàs de l'alumne en el sistema educatiu.

• Objectius

En l'esmentada Ordre de 22 de juliol de 1993, s'especifica els objectius
dels Programes de Garantia Social són els següents:

- Els PGS pretenen proporcionar als joves una formació bàsica i
professional que els permeti incorporar-se a la vida activa o prosseguir els
seus estudis, especialment en la formació professional específica de grau
mitjà, a través de la prova d'accés als cicles formatius.

- La formació ha de desenvolupar-se en tot moment de manera que permeti
augmentar el grau de maduresa dels joves, principalment pel que fa a
1'autoestima, la valoració de l'esforç i la superació de les dificultats, la
participació en activitats de grup, l'actuació amb iniciativa i autonomia,
l'assumpció de responsabilitats socials i l'autocontrol.

Així doncs, es pot definir els PGS com a programes no reglats, que tenen
com a objectiu fonamental la inserció social i laboral dels joves que, per un
motiu o altre, han abandonat el sistema educatiu reglat sense obtenir una
qualificació mínima i per tant estan abocats a tenir importants dificultats
per inserir-se, amb unes certes garanties, dins els circuits socials i
professionals (Auberni, 1995).

• Participants (aprenents)

Es poden incorporar als PGS aquells joves, majors de setze anys, que es
trobin escolaritzats i amb risc d'abandó escolar per no haver assolit els
objectius de l'educació secundària obligatòria o, si s'escau, els d'altres
ensenyaments equivalents. En el cas que aquest sigui menor d'edat cal una
autorització dels pares o tutor legal. El nombre de participants en un
programa és de deu com a mínim i de vint com a màxim per a cada grup.
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I Es tracta de joves que necessiten un tractament educatiu alternatiu que els
ofereixi la possibilitat d'un últim esforç per estar en millors condicions
d'accedir a la vida activa o de reinsertar-se al sistema reglat.

D'altra banda, cal esmentar, que l'equip d'entitats que ha encarregat

I l'estudi considera oportú donar als joves, que participen en els PGS, el
tracte d'aprenents, per trencar amb l'argot escolar.

• • Àmbits

• Els PGS no poden ser una reproducció dels continguts i funcionament de

I

I a) Formació bàsica, a la qual es dedica entre un 10% i un 30% dels temps
del programa.

| b) Formació professionalitzadora, a la qual es dedica entre un 50 i un 70%
de la durada del programa

I
I
I

I

I

l'escola, perquè això provocarà la desmotivació de l'aprenent i generarà un
nou fracàs. Segons l'Ordre de 22 de juliol de 1993, els PGS comprenen els
àmbits següents:

c) Formació i orientació laboral, a la qual es dedica entre un 10 i un 15%
del temps del programa.

d) Tutoria, que és permanent al llarg del programa.

e) Formació complementària

I La formació bàsica té per finalitat adquirir o consolidar els coneixements i
les capacitats bàsiques relatius a l'educació secundària obligatòria per tal

• d'afavorir la maduresa general de l'individu, i en especial, per tal de
possibilitar el desenvolupament profitós de la formació

I professionalitzadora i de la formació i orientació laboral. També
contribueix a facilitar la continuació dels estudis dels participants en els
ensenyaments reglats, especialment per accedir als cicles formatius de grau

• mitjà, mitjançant la prova d'accés.

I La formació professionalitzadora té per finalitat dotar als participants
d'unes capacitats professionals en un camp concret que els permet

— desenvolupar activitats laborals de limitada complexitat. La realització de
P formació pràctica en empreses o centres de treball s'inclou en aquest

àmbit.
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La formació i l'orientació laboral tenen per finalitat familiaritzar l'aprenent
amb els principals aspectes de la legislació laboral i facilitar-li una millor
inserció socio-laboral per a la recerca de treball i, si s'escau, per a l'auto-
ocupació.

La tutoria té per finalitat realitzar el seguiment dels participants,
individualment i com a grup. La tutoria facilita el normal desenvolupament
de totes les activitats que componen el programa, ha d'afavorir en el grup
d'aprenents com a col·lectiu, la consecució d'actituds i hàbits socials, i ha
de donar informació i orientació als mateixos per a la seva inserció laboral.

Pel que fa a la formació complementària, dins els PGS es poden
desenvolupar altres activitats relacionades amb els objectius previstos, de
caràcter permanent o esporàdic, que afavoreixin la convivència entre els
participants, la seva maduresa personal i les seves relacions socials amb
l'entorn.

- Estructura dels programes n

- Lloc: Els PGS s'imparteixen en centre Escolars o altres centres que
disposen dels mitjans necessaris. Si és en centres escolars, cal que es
trenquin al màxim els esquemes escolars habituals.

- Nombre d'hores: Segons els programes, pot oscil·lar entre 800 i 1.000
hores. Els PGS duren un any, excepcionalment un aprenent pot cursar un
PGS posterior. La distribució d'aquestes hores és la següent:

• 400 de la part tecnològica (entre 16 i 14 hores setmanals)
• 300 de formació de base:

• Tutoria, entre 1 i 2 hores setmanals
• Eines informàtiques, 1 hora setmanal
• Formació laboral, 2 Va hores setmanals
• Comunicació cultural, 2 Vi hores setmanals
• Ciències aplicades 2 Vi hores setmanals

• Entre 200 i 250 hores de pràctiques en una empresa

".- La informació d'aquest punt s'extreu a partir d'una conferència presentada per la
Cap de la Secció Tècnica del Servei d'Ensenyament de la Diputació de Barcelona, el
novembre de 1995.

257



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

L'avaluació de Programes de Garantia Social

- Grups heterogenis: Es considera molt positiu que els grups siguin
heterogenis, tant pel que fa a les edats i al sexe com als llocs de
procedència. Amb relació a les edats, és convenient que hi hagi aquesta
barreja, sobretot per als més joves, perquè aquests:

• Tenen poca o cap experiència laboral
• Arrosseguen tics de comportament i actituds més immadures de

l'etapa escolar
• No diferencien el canvi i tenen més confós el motiu perquè fan el

mòdul

En canvi, els més grans:

• Aporten més experiència laboral o d'altres itineraris.
• Tenen noció d'aprofitament del temps i objectius i interessos més

definits
• Tenen un distanciament de l'estructura escolar i plantejaments

més madurs

Pel que fa al sexe, malauradament encara es constata que segons
l'especialitat del mòdul l'afluència de les noies és escassa o nul·la. S'ha de
procurar que les joves s'interessin en matèries diferents a les que
habitualment va dirigit el mercat laboral femení.

Pel que fa als llocs de procedència, és més enriquidora la barreja d'inscrits
procedents de diferents centres i s'ha de procurar, bé que no sempre és
fàcil, de preveure un 30% d'alumnat procedent del mateix centre i la resta
de fora. D'aquesta manera s'evita que el mòdul sigui una continuïtat de
l'etapa escolar anterior.

• Selecció: La selecció dels participants en el Programa de Garantia Social
es realitza mitjançant els dos instruments següents:

• Una entrevista personal per orientar, informar i recollir les principals
dades del jove

• Diferents proves psicotècniques per valorar les capacitats verbals,
numèriques, espacials i de raonament, com també els factors bàsics de la
personalitat (aquestes proves són orientatives per als formadors de cara a
les programacions, no són selectives o d'exclusió)
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- Contracte de compromís: Un cop formalitzada la inscripció, l'aprenent
signa el contracte, que és un compromís entre el jove i el centre de
respectar una sèrie de pactes recollits en el conveni col·lectiu:

• Normes
• Durada del contracte
• Jornada de treball i horari
• Retribucions i vacances
• Drets i deures
• Assistència i absència
• Faltes i sancions
• Certificacions i diplomes

- Projecte Personal Professional: És un dossier per a l'aprenent que, amb
l'ajut del tutor, s'anirà treballant al llarg del programa. En una primera fase
recull el balanç d'orientació, és el punt de partida i d'autoconeixement del
jove:

• Qui és ?
• Què ha fet?
• Què ha aconseguit ?

La segona fase gira enton al programa de formació que realitza. És una
autoreflexió i autoavaluació dels coneixements adquirits en la formació de
base, la formació tecnològica i en les pràctiques en l'empresa. Al final
d'aquesta fase s'elabora la proposta personal d'itineraris professionals i de
formació a seguir en el futur.

La tercera fase és el recull de documents d'ajut personal i de suport per a la
formació, l'ocupació i l'elaboració del currículum així com adreces de
contactes... que ha de servir per a la recerca de treball posterior.

• Certificació i ajuts

Els centres o les entitats que imparteixen els PGS faciliten als aprenents la
certificació acreditativa de la formació rebuda. En aquest document es fa
constar les dades de l'autorització prèvia per impartir el programa (Ordre
22 de juliol de 1993)
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La Resolució de 15 de març de 1993 (DOGC 2.4.93) va aprovar la
concessió d'ajuts econòmics adreçats als aprenents, per un import màxim
de 30 milions de pessetes, corresponent a cada aprenent 500 pts per dia
d'assistència al programa.

d.2.- Fase II: Organització del grup de treball

Les parts interessades en dur a terme l'avaluació, van arribar a un acord
consensuat sobre quins serien els PGS que es sotmetrien a l'avaluació i al
mateix temps, com s'estructuraria i es duria a terme l'estudi. Amb aquesta
finalitat, es va acordar aplicar un mètode d'avaluació quasi-experimental
mitjançant el disseny de sèries temporals que utilitza una recollida
d'informació periòdica. Els períodes que es van establir són els que es
detallen a continuació:

Taula VI. 2.- Periodificació de les diferents etapes '-
ETAPES
lera Etapa
2 ona Etapa
3 rta. Etapa
4 ena Etapa

PERÍODE
A l'inici del PGS

Al finalitzar el PGS
1 any després de finalitzar el PGS

2 anys després de finalitzar el PGS

Es pot observar que aquesta avaluació implica una necessitat temporal
mínima de tres anys, i que això comporta obtenir els resultats del procés
avaluatiu a llarg termini. Per tal d'evitar aquest desfàs temporal, es va
convenir aplicar les dues últimes etapes als aprenents que havien
participat en el PGS realitzats durant els anys anteriors, obtenint així una
recollida de dades de tipus transversal. D'aquesta manera, cada una de les
etapes s'aplica a un col·lectiu diferent12. Pel que fa a la temporalització de
les diferents etapes, aquesta es mostra en la taula adjunta VI.3:

Taula VI.3.- Temporalització de les diferents etapes
ETAPES
1 era Etapa
2 ona Etapa
3 rta Etapa
4 ena Etapa

TEMPORALITZACIÓ
setembre 1996

maig 1996
abril-maig 1996
abril-maig 1996

12 .- Cal assenyalar, que aquest fet respon únicament a una qüestió temporal, i que
l'ideal seria continuar l'avaluació amb els aprenentes que han participat en la primera
etapa, amb la finalitat d'observar la seva evolució a llarg termini.
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Amb relació al nombre d'aprenents inscrits en cada un deis PGS
corresponents a les diferents especialitats, centres i període, que formen
part del grup experimental utilitzat en l'avaluació, aquest són:

Taula VI.4.- Aprenents inscrits en els PGS

DIPUTACIÓ DE
BARNA
Manteniment*
Cuina*
Motos*
Teixit*

FLOR DE MAIG
Dependentes*
Lampisteria*

TERRASSA
Tèxtil*
Tècniques de venda*
Arts gràfiques*

BADALONA
Microinformàtica*
Manteniment*
Cuina*
Electricitat*
Tasques Socials*

TOT AL ANY

ETAPA

1993-94

28

13
15
0
0

0
0
0

14
14
0
0

17
17
0
0
0
0

59

1994-95

48

16
17
15
0

0
0
0

15
15
0
0

0
0
0
0
0
0

63

2 anys després 1 any després
del PGS del PGS

1995-96

63

14
15
18
16

30
15
15

29
15
14
0

30
0
30
0
0
0

152

Al finalitzar
el PGS

1996-97

55

13
17
13
12

14
0
14

33
9
12
12

49
0
12
13
13
11

151

Inici PGS

Total

194

56
64
46
28

44
15
29

91
53
26
12

96
17
42
13
13
11

425

* Aprenent de manteniment de PIMES

1
•

1
•

1

1

Aprenent de mecànica
Aprenent de serveis de

de motos
cuina i menjadors

Aprenent de dependenta
Aprenents de lampisteria
Aprenent de confecció
Aprenent de tècniques

i comerç tèxtil
de venda

Aprenent de tècnic en microinformàtica
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_ d.3.~ Fase III: Delimitació d'objectius ¡preguntes de l'avaluació

A partir de diferents reunions amb el grup de treball es va especificar els
I objectius de cada una de les etapes detallades en la fase anterior. D'altra

banda, es va acordar que l'enquesta i l'entrevista eren les tècniques més

I adients per obtenir les dades necessàries13. Tal com es mostra a
continuació, cada etapa té uns objectius concrets.

I - lera. Etapa: A Finici del PGS

I I.- Comprovar el nivell de formació dels pares, per veure quina influència
pot tenir en T aprenent.

• 2.- Detectar el nivell d'escolarització de l'aprenent previ al Programa de
Garantia Social.

• 3.- Determinar com i perquè s'inicia la incorporació, del jove, al món
B laboral.

4.- Assenyalar aquelles actituds que l'aprenent considera necessàries per
• incorporar-se al món laboral.

1 5.- Conèixer les vies d'informació i divulgació del Programa de Garantia
Social.

I 6.- Concretar els motius i objectius que tenen els aprenents davant el
Programa de Garantia Social que inicien.

I - 2ona Etapa; AI finalitzar el PGS

• 1.- Conèixer com al llarg del programa s'ha modificat les actituds que
T aprenent considera necessàries per incorporar-se al món laboral.

I 2.- Identificar quines perspectives té el jove després de finalitzar el PGS

J 3.- Determinar com T aprenent valora els coneixements, formació i
organització del programa.

I
. 13Es va tenir una especial cura en aconseguir la màxima informació possible dels
I aprenents a traves d'entrevistes obertes realitzades pels enquestadors posteriorment a la

sessió de resposta de les enquestes, això fou més fàcil en la etapa corresponent a un i

I dos anys posteriors a la finalitzacio del programa.
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i
4.- Detectar si aquest vol ampliar i continuar la seva formació.

• - 3era Etapa; Un any després de finalitzar e! programa

I I .- Analitzar quins motius han provocat que certs aprenents abandonin el
programa.

I 2.- Fixar quins itineraris han seguit els joves després de finalitzar el PGS, i
com han estat influenciats per aquest.

I 3.- Assenyalar si el Programa de Garantia Social ha proporcionat els
mitjans necessaris per orientar professionalment als aprenents.

4.- Constatar en quin grau la formació teòrica i pràctica del programa ha
• esta útil en el lloc de treball aconseguit.

5.- Analitzar com s'ha modificat la valoració de les actituds que l'aprenent
I considera necessàries per buscar, aconseguir i realitzar una ocupació.

•
6.- Observar les dificultats que els joves tenen per trobar feina.

- 4arta Etapa; Dos anys després de finalitzar el programa.

• 1.- Determinar com s'ha modificat la valoració de les actituds que
• T aprenent considera necessàries per buscar, aconseguir i realitzar una
. ocupació.

2.- Conèixer quines accions realitza per tal de trobar una ocupació.

3.- Veure els itineraris laborals que han seguit els aprenents des que van
• acabar el Programa de Garantia Social.

4.- Detectar la valoració d'aquest, amb relació a la formació rebuda i la
• demanda del mercat de treball.

1 5.- Concretar mancances i suggeriments amb relació als Programes de
Garantia Social

I

I

I
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d A.- Fase IV: Decisions sobre el disseny i mètode de r avaluado

Segons s'ha assenyalat, en aquesta investigació s'ha optat per l'ús de la
tècnica de l'enquesta14. Aquesta es basa en un qüestionari amb preguntes
de caràcter obert i de caràcter tancat, d'acord amb el tipus de dades que es
pretén obtenir. En total s'han elaborat cinc models d'enquesta diferents,
adaptats a cada una de les etapes, i on cada una de les preguntes busca
resposta als objectius fixats prèviament.

L'equip investigador ha elaborat l'esborrany de les diferents enquestes i
posteriorment les dos parts (investigadors i institucions) han revisat
conjuntament les preguntes de cada una de les enquestes, amb la finalitat
de discutir i millorar-ne el contingut. Després de modificar les propostes
fetes es va presentar de nou les enquestes a les diferents entitats, amb
l'objectiu d'obtenir el vist-i-plau al contingut de les mateixes. Cal
assenyalar que cada un dels models és contestat per un col·lectiu diferent,
i per tant, aquest fet comporta que cada qüestionari inclogui un conjunt de
preguntes comuns.

D'altra banda, en l'apartat sobre els objectius de l'avaluació s'especifica
que un d'aquests és conèixer com es valora el PGS per part del sector
empresarial. En aquest cas, l'eina que s'aplica és l'entrevista. Aquesta es
realitza a una mostra d'empresaris que han participat en el programa de
pràctiques en l'empresa. Amb aquesta finalitat es va dissenyar un
qüestionari guia.

d. 5.- Fase V: Recollida de la informació

L'obtenció de la informació, mitjançant les enquestes adreçades als
aprenents, ha estat realitzada per un equip de tres enquestadors. Els
períodes en els que s'han portat a terme les enquestes varia en cada una de
les etapes segons s'indica en la fase II. Les enquestes corresponents a
l'inici i final del PGS, han estat realitzades en el mateix centre en què els
aprenents han portar a terme el PGS. Pel que fa a les corresponents a 1
any i 2 anys després de finalitzar el programa, la metodologia és diferent.

14 En els annexes XII a XVI s'adjunta els diferents qüestionaris definitius, adreçats als
aprenents en cada una de les diferents etapes, i el qüestionari guia destinat al sector
empresarial.
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En aquest cas, a partir dels llistats facilitats pels diferents centres amb les
dades dels participants, l'equip enquestador ha contactat telefònicament
amb els ex-aprenents concretant una data per realitzar l'enquesta; aquestes
s'han realitzat de manera personal i individual en el mateix centre en què
havia participat al llarg del programa.

Cal destacar que no ha estat fàcil contactar amb els ex-aprenents, sobretot
els que ja fa temps que han acabat el PGS (etapa corresponents als dos
anys després de finalitzar el programa); perquè en el cas dels nois, molts
estan realitzant el servei militar, altres ex-aprenents estan il·localitzables ja
que han canviat de domicili, alguns han concretat hora per realitzar
l'enquesta però no s'han presentat, finalment en algun cas no han volgut
col·laborar, en aquest cas es tracta majoritàriament dels aprenents que han
causat baixa en el PGS. Pel que fa als percentatges d'aprenents enquestats
en cada una de les diverses etapes, aquests s'assenyalen en la taula VI.5:

Tàíiïa VÍiS^ Percentatges d'enqüèstats ,;en.
cada' etapa-*: >'- . ", y- ,5-
ETAPA % ENQUESTATS
Inici programa 99%
Final programa 67%
1 any després 33%
2 anys després 20%

D'altra banda, l'entrevista a una mostra d'empresaris que han participat en
el programa de pràctiques en l'empresa, ha estat realitzada pels experts. La
metodologia ha esta la mateixa que en el cas anterior, concretar
telefònicament una data per dur a terme l'entrevista.

d. 6.- Fase VI: Anàlisi de les dades

d.ó.i.-Perfïl dels aprenents.

• Les característiques demogràfiques dels aprenents.

La distribució, de la població enquestada, per nivells d'edat i sexe és la
següent. Com es pot observar, la mitjana d'edat segueix una seqüència
lògica, es tracta de joves que participen en el programa als 18 anys i que
volen incorporar-se al mercat de treball amb una mitjana de 19 anys.
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Taula VI.6.- Nivells d'edat i sexe
Etapa

A l'inici del PGS
Al finalitzar el PGS
1 any després
2 anys després

Mitjana
d'edat
18 anys
19 anys
20 anys
21 anys

Percentatge de
dones
31%
41%
67%
64%

Percentatge
d'homes

69%
59%
33%
36%

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

Pel que fa a la distribució percentual per sexes, aquesta mostra uns
resultats molt dispars. Aquest fet es déu a la composició dels mòduls, és a
dir hi ha mòduls com per exemple motos en que la majoria dels aprenents
són del sexe masculí i altres com teixit en què passa el contrari.

• Les característiques educatives dels aprenents.

La taula VI.7 mostra el nivell d'estudis assolit pels aprenents abans de
participar en el Programa de Garantia Social. Les dades relatives al nivell
formatiu i escolar mostren com la majoria d'aquests no ha obtingut la
titulació de graduat, o bé no ha completat els estudis de secundària, és a
dir, han iniciat el primer grau d'FP o els primers cursos de BUP. Per tant,
es tracta d'un col·lectiu amb una desescolarització avançada o bé amb
itineraris curts en FP1 o BUP. Tanmateix, el fet de no haver obtingut una
titulació acadèmica no vol dir que aquests joves no poden assolir uns
coneixements, habilitats i actituds que els permetin desenvolupar una
feina.

Taula VI.7.- Nivell educatiu dels aprenents en cada etapa
Nivell educatiu

Estudis primaris incomplets
Est.prim. complets sense graduat
Est. prim. complets amb graduat
BUP incomplet
FP I incomplet

Inici
PGS
5%

24%
25%
19%
27%

Final
PGS
6%

43%
20%
4%
28%

1 any
després

14%
45%
18%
0%

23%

2 anys
després

9%
9%
18%
9%

55%

Cal assenyalar, que al finalitzar el PGS un 28% dels aprenents tenen el
nivell educatiu de FPI incomplet, però aquest percentatge augmenta fins al
55% en el període corresponent als dos anys posteriors al programa.
D'aquí que aquesta és una demostració objectiva de que el PGS té un
efecte positiu, ja que indueix a millorar el nivell acadèmic dels
participants.
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Un altre aspecte que es té en compte en T enquesta és si durant el període
d'escolarització l'aprenent va realitzar algun tipus de treball, perquè
aquesta és una variable que pot influir en el posterior fracàs escolar. Així,
s'observa que la gran majoria no ha treballat durant el període escolar, i els
que ho han fet ha estat en feines esporàdiques, per tant aquest no és un
motiu que justifica en general els resultats escolars deficients.

Taula VI.8.- Compaginació escola-treball ,
Si, de tipus continuat
Si, de tipus esporàdic
No, vaig treballar

5%
15%
80%

Etapa: Inici PGS

En un altre sentit, tot i que la mitjana d'edat dels participants en el PGS és
de 18 anys, aquests van deixar els estudis escolars amb una mitjana de 16
anys. En resposta a la pregunta de perquè van deixar els estudis, les tres
opcions més comentades són:

.Taula- VL9i- Perquè vas deixar els estudis? --, , - >>, /¿J "t
Primera
Segona
Tercera

No m'agradava estudiar
Volia treballar
No m'ensenyaven res d'interessant

Etapa: Inici PGS

Els motius que justifiquen l'abandonament del sistema escolar són en
primer lloc el desagrat amb relació als estudis. El segon, és de tipus
econòmic en haver-se decidit per buscar una feina. En tercer lloc, l'opinió
de que l'escola no ensenya res d'interessant, aquesta normalment és una
actitud evasiva davant el fet de no haver estat capaç de superar un cert
nivell acadèmic.

Per ampliar, encara més, el perfil educatiu de l'aprenent es demana que
s'autoavalui com a estudiant. En aquest cas un 64% dels enquestats opina
que era del grup d'estudiants que podien haver aprovat, però estudiaven
poc. S'observa que la reacció és la mateixa que abans, davant un fracàs és
més fàcil reconèixer que pots però no vols, que admetre una fallida.

Així doncs, ens trobem amb un públic de joves amb un elevat fracàs
escolar, desencisat del sistema educatiu i que deixa el sistema escolar sense
preparació o qualificació professional, i amb un desconeixement i manca
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I d'informació sobre el mercat^de_ treball: És..per això que actualment, en
aquesta fase experimental (dels PGS, V caldria . incidir _ en, .aquest .tipus
d'accions per tal d'evitar futurs -conflictes! que .poden .sorgir quariJés

1 produeixin els primers fracassos escolars procedents de fa ESO!' ' - j

i

P j

• Les característiques laborals dels aprenents "
i -i e " f" j . !

; j i- i ' > '_ j i
L'entrevista inclou un conjunt"de preguntes què pretenen determinar el
perfil laboral dels aprenents,'des quej7an~deixar el sistema educatiu'fins
que inicien el programa de Garantia Social.^ La • primera pregunta .fá
referència a si l'aprenent va buscar feina després de deixar els estudis. En
aquest cas respon afirmativament un 54% dels enquestàts. Indicant que les
vies per aconseguir una ocupació van ser principalment mitjançant els
familiars i coneguts i a'través'deTINEM. ^ . % '

. . ( • ' . • • • - (" •<• . ' ,
Amb relació a si posteriorment va aconseguir una ocupació. En-aquest cas,
un 36% dels enquestàts va accediria un lloc de treball amb unaímitjana de
.16 anys. En general,1 ?es tracta 'de treballs poc qualificats: cambrer,
missatger, mosso de magatzem, repartidor, cangur, peó de la construcció,
dependenta, auxiliar administratiu.,: etc. Al mateix1 temps, :la> majoria
reconeix que l'educació rebuda a-l'escolaiha'estat insuficient, és'a dir són
conscients de les'seves mancances formatives. • ," n < • •

• f: r*..-' ! . . . -'• '• ' • • .:.} • /-.i
Un altre aspecte important 'és.detectar que els aprenents tenen una'mitjana
de dues feines realitzades desíqüé van deixar l'escola (aprox.i 16 anys) fins
que inicien el programa de Garantia Social (18 anys), amb una durada del
contracte de 6-7 mesos, per tant s'alternèhíels períodes d'ocupació amb
períodes d'atur. ; "'•'..i • \t\i -•' " ! - "a; í ' • -*

• La distribució per especialitats15

- * * • • '

A continuació es detalla la distribució dels diferents programes realitzats al
llarg d'aquest anys per especialitats^ségohs corresponen-'a-les diverses
etapes en què s'ha dividit aquesta avaluació; L'es!rdades no diferencien
entre" centres, sinó per especialitats i dins de cada especialitat "per sexes. '• •"

• ',' • .N^JÏÍ u~ való:-.'. ! ¡ : - ' • ' ^ "i-TV,/, MÍ

15En aquest cas les dades no fan referència al nombre d'aprenents enquestàts sinó
d'inscrits.
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d'informació sobre el mercat de treball. És per això que actualment, en
aquesta fase experimental dels PGS, caldria incidir en aquest tipus
d'accions per tal d'evitar futurs conflictes que poden sorgir quan es
produeixin els primers fracassos escolars procedents de la ESO.

• Les característiques laborals dels aprenents

L'entrevista inclou un conjunt de preguntes que pretenen determinar el
perfil laboral dels aprenents, des que van deixar el sistema educatiu fins
que inicien el programa de Garantia Social. La primera pregunta fa
referència a si l'aprenent va buscar feina després de deixar els estudis. En
aquest cas respon afirmativament un 54% dels enquestats. Indicant que les
vies per aconseguir una ocupació van ser principalment mitjançant els
familiars i coneguts i a través de l'INEM.

Amb relació a si posteriorment va aconseguir una ocupació. En aquest cas,
un 36% dels enquestats va accedir a un lloc de treball amb una mitjana de
16 anys. En general, es tracta de treballs poc qualificats: cambrer,
missatger, mosso de magatzem, repartidor, cangur, peó de la construcció,
dependenta, auxiliar administratiu., etc. Al mateix temps, la majoria
reconeix que l'educació rebuda a l'escola ha estat insuficient, és a dir són
conscients de les seves mancances formatives.

Un altre aspecte important és detectar que els aprenents tenen una mitjana
de dues feines realitzades des que van deixar l'escola ( aprox. 16 anys) fins
que inicien el programa de Garantia Social (18 anys), amb una durada del
contracte de 6-7 mesos, per tant s'alternen els períodes d'ocupació amb
períodes d'atur.

• La distribució per especialitats15

A continuació es detalla la distribució dels diferents programes realitzats al
llarg d'aquest anys per especialitats, segons corresponen a les diverses
etapes en què s'ha dividit aquesta avaluació. Les dades no diferencien
entre centres, sinó per especialitats i dins de cada especialitat per sexes.

I5En aquest cas les dades no fan referència al nombre d'aprenents enquestats sinó
d'inscrits.
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Taula VI. 10.- Distribució per especialitats

Microinfor.
Manteniment
Cuina
Motos
Teixit
Dependenta
Lampisteria
Venda
Arts gràfiques

Inici del PGS
Homes

0
38
18
13
13
0
13

':" í
6

Dones
0
0
11
0
7
0
0
11
6

Final del PGS
Homes

0
41
6
18
8
0
15

, , - . 3 ; ' .
0

Dones
0

¿ . 3 ' •
9
0

23
15
0
11
0

1 any després
Homes

0
15
7
15
0
0
0
0
0

Dones
0
1,

10
0
15
0
0
0
0

2anys després
Homes

17
13
3
0
0
0
0
0
0

Dones
0
0
12
0
14
0
0
0
0

En aquest cas, les dades mostren com encara hi ha especialitats típicament
masculines (Aprenent de manteniment de PIMES, Aprenent de mecànica
de motos, Aprenent de lampisteria) i típicament femenines (Curs de
dependenta, Aprenent de tècniques de venda).Això es déu a que, tot i que
les professions no tenen gènere, hi ha determinades professions que encara
són vistes amb connotacions masculines o bé femenines.

El motiu d'aquest biaix de gènere pot ser tant per part del centre, que
enfoca el programa cap a un sexe determinat, com per part de l'aprenent
que se sent predisposat cap a certes especialitat típiques d'un determinat
gènere i potser no es planteja la possibilitat d'accedir a una especialitat
diferent. Per evitar això, cal que en el moment de realitzar les inscripcions,
els centre potenciïn la diversitat de sexes en totes les especialitats.

D'altra banda, per facilitar la inserció professional dels aprenents cal que
les especialitats que s'imparteixin estiguin adaptades a les possibilitats
reals del mercat de treball.

• EI motiu de l'elecció del PGS

En l'enquesta corresponent a l'inici del PGS s'ha inclòs dues preguntes
relacionades amb el motiu i la manera en que l'aprenent va conèixer la
possibilitat de realitzar el programa. Les respostes són interessants per
analitzar els resultats de l'avaluació, perquè la valoració que fa l'aprenent
respecte al PGS dependrà i variarà en funció del motiu que l'ha portat a
realitzar el programa.
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Així doncs, s'assenyalen els motius que han dut a l'aprenent a participar en
el programa de Garantia Social. En primer lloc, hi ha el desig d'aprendre
un ofici, seguit de la necessitat de trobar feina, la tercera posició l'ocupa
les ganes de conèixer gent i finalment la possibilitat de fer alguna cosa.

Cal destacar doncs, que l'aprenent espera rebre, durant el programa, la
formació necessària per tal de desenvolupar un ofici, és per això que el
PGS s'ha d'orientar cap al món professional i no intentar repetir els
esquemes del món escolar, perquè sinó no es compliran les expectatives
que l'aprenent té i una conseqüència lògica serà el posterior abandonament
del programa.

Per això, és necessari que el centre deixi clar, a l'inici del programa, fins
on arribaran els coneixements que l'aprenent adquirirà al llarg d'aquest
període i quines són les tasques per les que estarà capacitat, d'aquesta
manera ell mateix al finalitzar el programa serà conscient de si ha
aconseguit els objectius fixats.

Taula VI. 11.- Gom vas conèixer els PGS
Via

Educadors de l'institut o escola
A través de coneguts
Mitjançant diferents institucions
Per l'assistent social
Per mitjà de la premsa

Percentatge
45%
31%
10%
9%
5%

Etapa: Inici PGS

En segon lloc, es vol detectar les vies que van donar a conèixer, a
l'aprenent, la possibilitat de realitzar aquest tipus de programes. La difusió
d'aquests la realitza els diferents centres mitjançant la premsa i a través
d'altres entitats (Centres de Recursos, Escoles i Instituts) a les que es
facilita informació. Aquest és un aspecte molt important, que permetrà
conèixer si s'ha utilitzat les fonts d'informació i difusió correctes.

En aquest cas, la via d'informació més freqüent ha estat a través dels
educadors de l'institut o l'escola en què l'aprenent va estudiar. De fet és
lògic pensar que davant el fracàs escolar de l'alumne el centre l'orienti
sobre quines són les diferents accions que pot realitzar. Per tant, aquesta és
una bona via per donar a conèixer aquest tipus de programes.
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La segona font, ha estat mitjançant coneguts, es tracta en molts casos
d'amics que han participat anteriorment en un PGS o bé de familiars
(normalment els pares) que busquen possibles vies per fer front al fracàs
escolar dels seus fills. En aquest cas una bona manera de donar a conèixer
l'existència d'aquest tipus de programes és a través de les associacions de
pares i mares. D'altra banda, és necessari assenyalar que només un 5% dels
participants ha conegut el PGS mitjançant la premsa, aquest fet es déu a
que és un mitjà d'informació poc estès entre la població jove.

• Les baixes del programa

En aquest cas les dades s'extreuen de les memòries corresponents als
diferents programes, degut a que tal com s'ha indicat anteriorment, la
majoria d'aprenents que van causar baixa s'han negat a realitzar l'enquesta
i els que l'han realitzat no n'indiquen la causa.

Els motius que provoquen la baixa del programa són diversos: problemes
familiars, canvis de domicili, manca d'interès en el programa, perquè
troben feina etc. Per això cal tenir en compte que si l'aprenent no està
suficientment motivat per dur a terme el programa, o bé si aquest li recorda
els esquemes del món acadèmic és fàcil que es doni de baixa. La taxa
d'abandonament se situa en el tram del 20-25%, essent superior en alguns
casos i inferior en altres.

16d.ó.ii.- La situació familiar

£1 nivell d'estudis dels pares

Nivell d'estudis del pare

34%

No ha rebut Sense Estudis
educació estudis, però primaris
formal sap Itegr i inacabats

escriure

Estudis Batxillerat Formació Batxillerat Estudis
primaris elemental professional superior universitaris

complets

16 És interessant analitzar si aquestes variables familiars tenen alguna influència en la
situació acadèmica o laboral dels participants.
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Nivell d'estudlsde la mare

-32%-

No ha rebut

educació
formal

Sense

estudis, però
sap llegir i

escriure

Estudis
primaris

inacabats

Estudis
primaris

complets

Batxillerat Formació Batxillerat Estudis
elemental professional superior universitaris

En primer lloc, s'obté informació sobre el nivell d'estudis del pare i la
mare per comprovar si aquest és un factor, de tipus familiar, que pot influir
en l'aprenent. Com es pot veure, tant en el cas del pare com de la mare el
major pes correspon al nivell "d'estudis primaris complets", seguit del
nivell "amb estudis primaris inacabats"; precisar però que en general el
nivell de qualificació del pare és lleugerament superior al de la mare.

La primera conclusió que s'obté en aquest apartat, és que el nivell
acadèmic dels pares és molt baix ( gairebé el 50% no ha finalitzat els
estudis) i semblant al dels fills (aprenents), és a dir que el context familiar
de l'aprenent que participa en el programa esta format per un baix nivell
acadèmic.

En aquest sentit, diferents autors opinen que les oportunitats formatives
depenen principalment de l'origen social ( Casal i Planas, 1989), és a dir
que el nivell educatiu dels pares és la principal variable que explica que un
jove adquireixi estudis postobligatoris. La probabilitat d'accedir en aquests
estudis, tenint pares universitaris o amb estudis secundaris, davant el fet de
tenir pares sense estudis es veu multiplicada per valors entre 2,09 i 3,06.
Fins i tot, el que els pares tinguin estudis primaris acabats eleva la
probabilitat d'accedir als nivells postobligatoris en quasi un 40% ( Mora,
1996). En conseqüència, el fracàs escolar dels aprenents està molt lligat al
baix nivell educatiu dels pares. Al mateix temps, el baix nivell educatiu
condiciona la situació econòmica i laboral de la família.
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• La situació econòmica i laboral

Els aprenents que participen en els PGS estan aturats, per tant es lògic que
en la majoria de casos convisquin i econòmicament depenguin dels pares i
familiars. D'altra banda, l'enquesta inclou una pregunta relacionada amb
les activitats que l'aprenent realitza fora del centre, durant el període que
participa en el PGS. En aquest cas la pregunta és de tipus tancat, i
l'aprenent ha d'ordenar les tres activitats més freqüents.

Taula VI. 12.- A part d'aquest curs, a que més et dediques ?
(ordena de 1 fina a 3) , . - - ' ' " ' " . ' f v

Primera Ocupar-me de les feines de casa
Segona A passar el temps amb els amics
Tercera A buscar feina

Etapa: Inici PGS

S'observa, que mentre participa en el PGS el més important no és buscar
feina, sinó que en la primera posició hi ha "ocupar-me de les feines de
casa", en segon lloc "passar el temps amb els amics" i finalment "buscar
feina".

Si s'analitza la composició de nois i noies que han valorat en primer lloc el
fet d'ocupar-se de les feines domèstiques, els resultats mostren que
majoritàriament és el sexe masculí qui ordena aquestes tasques en primera
posició. D'altra banda el fet de ser un col·lectiu jove i desocupat, concorda
amb la valoració que es dona a l'activitat de passar el temps amb els amics.

d.ó.iii.- La valoració de les actituds relacionades amb el món laboral

Un dels objectius de l'estudi és valorar els canvis actitudinals que s'han
produït en els aprenents, des que inicien els PGS fins un període posterior
(2 anys), en relació al món del treball i al seu futur professional i laboral.
Amb aquesta finalitat l'enquesta inclou un conjunt de preguntes que
pretenen analitzar les següents variables.

El PGS capacita als participants per ser aprenents en un camp professional
concret, però per aconseguir-ho es bàsic que entenguin el funcionament del
món laboral i que valorin aspectes com la puntualitat, la imatge, i coneguin
les exigències professionals amb que es trobaran, perquè d'aquesta manera
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augmentarà el seu nivell d'autoestima en veure que té possibilitats en el
món laboral. Per això, es va preguntar amb quina de les següents
afirmacions estaven mes d'acord.

Taula VI.13.- Estic preparat per buscar una feina ( on, com,....)
Etapa

Inici PGS
Final PGS

Grau de satisfacció
Molt d'acord

17%
34%

Bastant
32%
50%

Poc
44%
12%

Gens
7%
4%

En aquest cas es veu clarament la manca de confiança que té l'aprenent, a
l'iniciar el programa, sobre la seva capacitació per tal de buscar una feina.
S'observa com no sap com fer-ho ni on anar. En conseqüència, els PGS
inclouen de manera escaient un mòdul sobre recerca de feina. Mòdul, que
d'altra banda l'aprenent valora positivament al finalitzar el programa, ja
que un 84% dels participants manifesten sentir-se preparats per buscar una
ocupació.

Taula VI.14.- Per molt que m'esforci, avui en dia no es pot
trobar feina

Etapa

Inici PGS
Final PGS

Grau de satisfacció
Molí d'acord

15%
15%

Bastant
34%
31%

Poc
37%
43%

Gens
14%
11%

Assenyalar només, què l'opinió entorn aquesta qüestió, sobre la dificultat
d'aconseguir una feina, no mostra divergències importants entre el període
corresponent a l'inici del programa i la seva finalització. El mateix passa
amb relació al següent ítem, sobre si l'aprenent es considera preparat per
adaptar-se a un calendari laboral. S'observa que en ambdues etapes hi ha
un grau de satisfacció molt elevat.

Taula VL·lSi- Estic preparat per adaptar-me a un calendari
laboral

Etapa

Inici PGS
Final PGS

Grau de satisfacció
Molt d'acord

59%
51%

Bastant
36%
40%

Poc
3%
7%

Gens
2%
2%
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En la següent qüestió es demana l'opinió dels aprenents sobre les
possibilitats professionals que creuen tenir després de finalitzar el
programa. A partir d'aquests resultats s'observa com l'optimisme, que
mostra l'aprenent al finalitzar el programa, amb relació a les seves
possibilitats professionals, va disminuint al llarg del temps, motivat
probablement per les dificultats que troba per tal d'accedir a una ocupació.

Taula VI.16V Crec que tinc moltes possibilitats en el camp
professional

Etapa

Final PGS
lany
2 anys

Grau de satisfacció
Molt d'acord

9%
29%
9%

Bastant
52%
29%
36%

Poc
36%
42%
55%

Gens
3%
0%
0%

En un altre àmbit, es va demanar que valoressin quines actituds eren
importants, poc importants o gens importants en una feina. Els resultats
d'aquesta pregunta van ser molt similars en tots els tipus d'enquesta. Així,
es valoren com actituds importants a desenvolupar en un lloc de treball:

• Tenir una actitud desperta i activa
• Anar cada dia a treballar
• Concentrar-se en la feina
• Ser responsable en el compliment de les obligacions que tens en el

treball
• Ser puntual
• Preocupar-se de la conservació de les eines i instruments
• Respectar i tenir un comportament educat amb els companys de treball
• Respectar i tenir un comportament educat amb els superiors
• Mostrar una actitud d'obediència amb els superiors
• Tenir cura de la neteja personal
• Ser ordenat en el treball
• Utilitzar les eines correctament
• Intentar millorar la feina que fas
• Treballar bé encara que no et vigilin
• Esforçar-se en el treball

Mentre que les següents, es valoren com actituds poc o gens importants
a desenvolupar en un lloc de treball:

er
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• Ser independent
• Dissimular els errors
• Tenir una actitud critica amb els companys (expressar opinions contràries)
• Tenir una actitud critica amb els superiors (expressar opinions contràries)

Per tant, es pot considerar que al finalitzar el programa s'ha aconseguit
l'objectiu de prendre consciència de les responsabilitats que s'exigeixen en
un lloc de treball, ja que després de realitzar el PGS tenen molt assumides
les actituds típiques que cal tenir en una feina (actiu, puntual, responsable,
ordenat, net, etc), però no hi ha una maduresa global en quan a ser
independent (estar segur d'un mateix), ser crític amb els companys i
superiors (saber expressar opinions contràries) etc., perquè en general estan
acostumats a treballar sota les ordres d'algú i prenen poques decisions per
ells mateixos.

d.ó.iv.- La inserció en la formació

Un dels objectius dels PGS és la reinserció educativa. Per això en l'enquesta
realitzada als aprenents, que finalitzen el programa, es qüestiona la intenció
de continuar els estudis que van deixar o bé iniciar un altre tipus de
formació. Els resultats relacionats amb aquesta qüestió són:

Després del PGS, vols continuar la teva formació ?

Com es pot veure, al finalitzar el PGS un 47% dels aprenents respon
negativament al fet de continuar la seva formació; i un 53% afirmativament.
Els motius que justifiquen els percentatges anteriors són :
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Taula VI. 17.- Per quin motiu vols continuar o no continuar
la teva formació

Percentatge Motiu
26% Si, perquè podré millorar la meva formació
27% Si, perquè podré trobar feina més fàcilment
26% No, vull treballar
11% No, no m'agrada estudiar
6% No, em costa estudiar
1 % No, estudiar no serveix per a res
3% Altres

Etapa: Final PGS

S'observa que, malgrat haver interromput el seu procés formatiu, els
aprenents valoren la formació com un dels fonaments amb els que es pot
trobar una ocupació més fàcilment. D'altra banda, una quarta part no vol
allargar més el període de recerca i inserció al món laboral.

És important destacar, que aquests resultats mostren la intencionalitat de
continuar o no la formació un cop finalitzat el programa, cal per tant, veure
com aquesta opinió ha evolucionat i es materialitza al llarg del temps. Amb

i•
1•
i
1

í

1
1

aquesta finalitat es compara els resultats anteriors amb el percentatge de ex-
aprenents que un anys després van ampliar realment la seva formació.

VAS AMPLIAR LA TEVA FORMACIÓ ?

SI
29%

.̂ •(•^•••MSiSSÍi.-iiKhiSv

^^^^^!«SSJSipííJ«J|}p«|eaj

NO
71%

S'observa que tot i que en un principi més de la meitat del col·lectiu (53%)
• que finalitza els PGS té la intenció de continuar la seva formació, perquè
• consideren que és un bon mitjà per accedir a una feina, aquesta reinserció

formativa només es materialitza en un 29% dels casos.

Aquest percentatge, però, no és menyspreable sinó que mostra un canvi

1
1
1

d'actitud vers la formació reglada, l'experiència de les pràctiques fa que
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molts aprenents vegin la necessitat de continuar la formació, perquè
s'adonen que pel fet de no tenir un títol acadèmic han de fer feines molt
poc qualificades i que el sou dels titulats acostuma a ser més elevat.

La meitat dels aprenents que amplien la seva formació reempren els estudis
de FP1 que va deixar i miren de completar-los, la resta realitzen cursos de
formació ocupacional, altres programes o intenten aconseguir la titulació
de graduat escolar.

En la majoria dels casos la reincoporació al sistema educatiu (ja sigui
reglat o no reglat) no es produeix com a conseqüència dels consells o
advertències dels formadors o familiars, sinó que és el mateix aprenent qui
s'adona de les seves pròpies mancances per tal d'accedir en millors
condicions al món laboral.

En aquest sentit, el PGS qualifica al participant com aprenent i com a tal li
correspon la major part de les feines poc qualificades i també poc
retribuïdes, és per això que hi ha un col·lectiu que veu com una manera de
millorar la seva preparació professional la continuïtat del seu procés
formatiu.

Paral·lelament, en la taula VI. 18 s'observa com aquest interès per
continuar la formació va disminuint al llarg del temps, a conseqüència
segurament del desànim que provoca en l'ex-aprenent el fet d'haver
millorat la formació i no accedir a una ocupació.

Taula VI.18.- He augmentat el meu interès per continuar
estudiant

Etapa

1 any
2 anys

Grau de satisfacció
Molt d'acord

24%
18%

Bastant
33%
27%

Poc
33%
36%

Gens
10%
18%

Cal assenyalar, que per facilitar l'objectiu de la reinserció al sistema
educatiu, és necessari trencar amb les barreres burocràtiques que
actualment no ho permeten, és a dir, modificar l'exigència de tenir 18 anys
per accedir a la FP reglada i 1 any d'experiència (actualment convalidada
per les pràctiques en l'empresa), així com l'obligatorietat de tenir 16 anys
per participar en un PGS, d'aquesta manera s'evitarien situacions anòmales
com el fet d'admetre al programa aprenents menors de 16 anys.
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d.ó.V.- La valorado del programa per part de l'aprenent

Un dels objectius de l'estudi és determinar com l'aprenent valora els
coneixements, formació i organització del programa. En definitiva, es vol
conèixer si després de finalitzar el PGS l'aprenent està satisfet d'haver-hi
participat. Per això es demana la seva opinió amb relació a la següent
afirmació:

Taula VI.19.- Em sento més satisfet amb mi mateix després de
participar en el programa

Etapa

Final PGS

Grau de satisfacció
Molt d'acord

42%
Bastant

47%
Poc
8%

Gens
3%

Com s'observa, en la taula VI.19 l'aprenent considera que mentre realitza
el PGS no ha perdut el temps i està plenament satisfet d'haver-hi participat.
En un altre sentit, el PGS consta de les següents parts:

• Formació de base
• Formació tecnològica
• Pràctiques en l'empresa

En l'enquesta realitzada als aprenents que finalitzen el programa se'ls
demana que ordenin les tres part per ordre de preferència ( del que agrada
més al que menys):

Taula VI.20.- Què és allò que més t'ha agradat del
PGS que has realitat ?

Parts
La formació de base
La formació tecnològica
Les pràctiques en l'empresa

Preferència
Tercera posició
Segona posició
Primera posició

Etapa: Final PGS

• La Formació de base

La formació de base té per finalitat adquirir i consolidar els coneixements i
les capacitats bàsiques relatives a l'educació secundària obligatòria per tal
d'afavorir la maduresa general de l'aprenent, i en especial, per possibilitar
el desenvolupament profitós de la formació professionalitzadora i de la
formació i orientació laboral. També ha de contribuir, en els casos que
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correspongui, a facilitar la continuació dels estudis dels participants en els
ensenyaments reglats, especialment per accedir als cicles formatius de grau
mitja prèvia realització de la prova d'accés, segons el DOGC, 1781-O, 22-
7-1993.

L'objectiu de la formació de base és aconseguir un nivell cultural bàsic que
capaciti a l'aprenent per a l'ampliació de nous coneixements. Està pensada
en funció de l'especialitat del PGS, perquè és difícil que l'aprenent assimili
i entengui determinades explicacions de la formació tecnològica i pugui
realitzar certes aplicacions pràctiques si no té uns mínims coneixements
teòrics.

Un aspecte que també s'inclou en la formació de base, consisteix en
preparar als participants perquè es sàpiguen moure a l'hora de fer gestions,
que coneguin la ciutat, els diferents organismes i institucions, que sàpiguen
perquè serveixen i aprenguin a realitzar diferents tipus de gestions (omplir
impresos, fer sol·licituds, enviar currículums, etc).

En aquest cas, la valoració que l'aprenent realitza de la formació de base és
la següent, tenint en compte els diferents períodes de temps posteriors a la
finalització del programa:

Taula VT.2L- Consideres que la formació de base va
ser suficient ?

Període

1 any després

2 anys després

SI/N
O
SI

NO
SI

NO

Percentatge

81%
19%
45%
55%

S'observa que, malgrat al finalitzar el programa, la formació de base és la
part que menys agrada, perquè recorda més l'educació escolar, amb el pas
del temps l'aprenent valora la formació de base com a necessària i
considera que va ser insuficient. D'altra banda opinen que es va realitzar
de manera massa ràpida i que el seu contingut és excessivament teòric. Per
tant, potser caldria explicar a l'aprenent de la necessitat de valorar i
ampliar aquesta part durant el programa, en vistes al seu futur professional,
i dedicar un major nombre d'hores a aquest tipus de formació.
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• La Formació tecnològica.

La formació tecnològica té per finalitat dotar als aprenents d'unes
capacitats professionals en un camp concret que els permeti realitzar
activitats laborals de limitada complexitat, segons el DOGC, ordre citada,
Apartat 5.2.

Aquest tipus de formació està pensat com un mitja que possibilita a
l'aprenent l'adquisició d'uns coneixements teòrics i pràctics sobre una
professió, que més tard exercirà en el període de pràctiques, i com una via
per aprendre i practicar determinats hàbits de treball i de disciplina laboral.
Els participants que finalitzen el programa valoren aquesta formació en
segon lloc, i els ex-aprenents opinen que :

Taula VI.22.- Consideres que la formació
tecnològica va ser suficient ?

Període
1 any després

2 anys després

SI/NO
SI

NO
SI

NO

Percentatge
86%
14%
73%
27%

En aquest cas, els percentatges corresponents als diferents períodes
posteriors al programa són similars, en general es considera que la
formació tecnològica va ser suficient per realitzar posteriorment les
pràctiques en l'empresa. Al mateix temps, en els casos que es considera
insuficient, s'argumenta que va ser excessivament teòrica i es va realitzar
de manera massa ràpida. Això pot ser degut a una manca de material per
part del centre i un període de temps escàs en relació als objectius
tecnològics fixats.

• Les pràctiques en l'empresa

El PGS inclou la realització de pràctiques en l'empresa per tal de
completar la formació tecnològica. Amb aquesta finalitat, els centres
estableixen contactes amb empreses del sector corresponent a cada
especialitat amb l'objectiu d'aconseguir que els aprenents facin pràctiques
en les seves instal·lacions. Durant el període de pràctiques els aprenents
s'adonen que són capaços de desenvolupar una feina i d'aquesta manera el
seu nivell d'autoestima creix.
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Segona Auberni, (1995) les pràctiques en l'empresa són un component de
vital importància i irrenunciable dins el context formatiu dels PGS. Perquè
sigui quina sigui l'opció de l'aprenent en acabar el programa, inserció
laboral o reinserció escolar, l'experiència real i viscuda d'un lloc de treball
li aporta més elements per enfocar precisament el seu futur formatiu i
professional. El mateix autor assenyala que les practiques en l'empresa
signifiquen:

• l'aplicació pràctica i real dels coneixements adquirits durant el programa
• posar en pràctica les aptituds personals amb vista a una tasca

professional concreta
• constatar la importància de determinades actituds davant el treball
• adquirir nous coneixements i noves habilitats, complement valuós de la

formació global que s'està rebent
• apropar-se a la comprensió de l'entorn global.

En aquest sentit, a continuació es mostra la valoració que els aprenents fan
de la seva experiència en aquestes pràctiques. La gran majoria considera
les pràctiques com una bona experiència o una experiència molt positiva
perquè suposa una presa de contacte amb el món empresarial i obliga a
respondre d'un horari i unes tasques concretes sota la supervisió d'un
tècnic.

També és important remarcar que les pràctiques s'han traduït en alguns
casos en una inserció laboral i ajuda també a la reinserció escolar perquè
s'adonen que a conseqüència de no tenir un títol acadèmic han de fer feines
molt poc qualificades i que el sou és menor.

La minoria, que no valora les pràctiques positivament, argumenta que han
estat abusives per part de les empreses (les empreses no aprofiten les
pràctiques per fer tasques relacionades al nivell de qualificació de
l'aprenent, sinó feines auxiliars que no corresponen al seu perfil
professional) o bé que han realitzat un aprenentatge superficial.

Caldria, en conseqüència, valorar per part dels responsables dels centres si
realment es produeix algun excés en la feina que s'exigeix als aprenents
per tal d'evitar abusos laborals en els propers anys, i d'altra banda definir
correctament el perfil i tipus de feines que poden realitzar els aprenents en
cada empresa, amb la finalitat d'ajustar el lloc de treball a desenvolupar en
l'empresa al contingut del programa.
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D'altra banda, també es va qüestionar si després de realitzar les pràctiques
i finalitzar el programa, aquest havia estat útil per tal de donar a conèixer
el funcionament del món empresarial a l'aprenent, perquè cal tenir en
compte que un 64% dels nois que inicien el PGS no ha tingut cap
experiència laboral anterior, per tant la realització de les pràctiques
proporciona el seu primer contacte amb el món del treball.

Taula VT.23.- Després de participar en el programa conec millor
el funcionament d'una empresa

Etapa

Final PGS

Grau de satisfacció
Molt d'acord

37%
Bastant

53%
Poc
8%

Gens
2%

Com es pot veure, en aquest cas s'aconsegueix plenament l'objectiu de
viure i conèixer l'activitat empresarial. Per últim, si es fa un creuament
amb l'opinió de diferents qüestions, fins aquí analitzades, s'observa que en
general l'aprenent està satisfet d'haver participat en el PGS perquè un cop
finalitzat, aquest es considera més preparat per buscar feina i té un millor
coneixement del món laboral.

d.ó.vi.- La situació posterior al finalitzar el PGS

• La recerca de feina.

La incorporació al món laboral és una de les problemàtiques més
preocupant, sobretot actualment en que la situació econòmica existent no
genera llocs de treball suficients per a cobrir la creixent demanda. En
aquesta conjuntura cal situar els joves que accedeixen al PGS, amb un
nivell baix d'autoestima i un gran desconeixement del món laboral que els
fa difícil valorar les seves possibilitats d'inserció i per tant els impedeix
prendre accions que els permetin abandonar la seva situació d'aturats.

Buscar feina és una tasca complexa, i en moments de forta reestructuració
del mercat de treball, hom ha de saber moure adequadament tots els seus
recursos, ja que no fer-ho implica estar en clar desavantatge. Amb aquesta
finalitat, és important conèixer les accions que els aprenents han realitzat
per tal de buscar feina: mitjans de recerca, temps de dedicació, tipus de
feines, etc.
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En primer lloc s'analitza els mitjans que coneix l'aprenent per buscar feina,
després de finalitzar el PGS. Tot i que en un apartat anterior s'ha esmentat
que els aprenents es consideren molt preparats per buscar feina després de
finalitzar el PGS, aquests tenen un coneixement limitat de com fer-ho, les
vies que més esmenten són mitjançant la premsa, els amics i l'INEM.
Caldria doncs donar a conèixer més mitjans: ETT, enviar currículums a
borses de treball, el SCC etc. o bé donar més importància a les diferents
possibilitats d'accedir a una ocupació .

En segon lloc, es pregunta si busquen feina, quin tipus de treball estan
disposats a acceptar, i a canvi de quin sou. En aquest cas, després de
finalitzar el programa un 26% dels ex-aprenent va buscar feina, la resta no
ho va fer perquè volia continuar estudiant o bé, en el cas dels nois, perquè
havien de fer el servei militar. D'altra banda, la majoria d'aprenents
busquen una feina relacionada amb el mòdul que ha realitzat en el PGS,
mentre que una part també important estan disposats a acceptar qualsevol
tipus d'ocupació.

Amb relació al sou, hi ha una opinió general entorn al fet de treballar
cobrant el sou que marca el conveni segons la categoria professional, que
actualment amb la reforma del mercat de treball no és gaire, o bé una
remuneració mensual entre 50.000 i 70.000 pts. Pel que fa a les accions
realitzades per buscar feina, un cop finalitzat el programa, les més
esmentades són:

Taula VI.24.- Accions realitzades per buscar feina 1 ,
Enregistrar-me com aturat a l'INEM, SCC o
col·locació

altres empreses de

Buscar anuncis a la premsa
Buscar feina mitjançant la família o els amics
Presentar-me a totes les ofertes de feina que puc

Etapa: Final PGS

Finalment, s'inclou una pregunta sobre la possibilitat de treballar per
compte propi, en aquest cas respon afirmativament un 39% dels aprenents
que finalitzen el programa, però aquest percentatge va disminuint a mesura
que passa el temps fins a percentatges propers al 14%. Això pot ser degut a
que al principi el grau d'autoconfiança dels aprenents sobre les seves
capacitats professionals és excessivament alt i mostren una certa
inconsciència respecte la seva situació, amb el temps però toquen més de
peus a terra i s'adonen de la dificultat que comporta la creació del propi
lloc de treball sobretot en l'aspecte financer.
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• La inserció laboral

La possibilitat d'accedir a una ocupació depèn també de l'esforç i la
intensitat que el jove (ex-aprenent) hi dedica, per això en primer lloc es té
en compte el nombre d'ofertes a les que s'ha presentat ja sigui per
iniciativa propia o bé perquè coneix l'existència d'una vacant. En aquest
cas els resultats de la taula VI.25 mostren la següent informació:

Taula VI, 25^- A quantes ofertes de feina
t'has presentat ?
1 any després

A cap
Només a una
de2a5
de 6 a 10
Més de 10

% ;
6%
22%
22%
22%
28%

•2 anys després^
A cap
Només a una
d e 2 a 5
de 6 a 10
Més de 10

%
9%
18%
18%
36%
18%

Malgrat que la majoria de joves manifesta buscar feina, dos anys després
de finalitzar el programa encara hi ha un 27% que només s'ha presentat a
una oferta de feina o bé no se n'ha presentat a cap, aquest percentatge
mostra que una part important d'aquest col·lectiu busca feina d'una manera
passiva, mostrant poc interès per accedir al mercat de treball, en
conseqüència aquest ja és un primer factor que condiciona la posterior taxa
d'inserció laboral.

Taula VI.26.- A quantes empreses t'has ofert,
per iniciativa pròpia ?
1 any després

A cap
Només a una
d e 2 a 5
de 6 a 10
Més de 10

%
17%
22%
22%
28%
11%

2 anys després
A cap
Només a una
d e 2 a 5
de 6 a 10
Més de 10

%
17%
33%
17%
33%
0%

Al mateix temps que hi ha un col·lectiu amb un comportament passiu, hi ha
un percentatge important (entre el 25% i el 35%), que mostren una actitud
activa i amb iniciativa pròpia, és a dir que es mou per buscar una ocupació.
Amb relació a la qüestió anterior, es pregunta quantes empreses han
contestat les sol·licituds presentades per iniciativa pròpia. En aquest cas,
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només ho ha fet una mitjana de dos empreses, aquest fet mostra el poc
volum d'ocupacions que genera el mercat de treball per aquest nivell de
qualificació.

Per complementar aquest apartat, en la taula VI.27 s'analitza si ha refusat
alguna oferta de treball i el motiu que ho justifica. Entre un 33% i un 43%,
reconeix haver refusat alguna oferta de treball, justificant que era una feina
mal pagada o bé tenia un horari excessiu, també hi ha un nombre important
que argumenta no sentir-se capacitat per l'ocupació ofertada. Així doncs,
s'arriba a la conclusió que en general els joves que participen en aquest
programa estan disposats a acceptar qualsevol tipus de feina, però no en
qualsevol condició. La segona conclusió és que el nivell d'inserció estarà
condicionat per una mostra de participants amb actitud passiva i per un
nombre considerable d'ofertes de treball rebutjades.

Taula V1.27.- Has refusat alguna oferta de
treball?
1 any després»

SI
NO

%
33%
67%

2 anys després
SI

NO

%
43%
57%

Arribat en aquest punt, s'analitza els itineraris d'inserció en cada un dels
intervals temporals, posteriors al programa de Garantia Social, amb
aquesta finalitat es pregunta als aprenents si van trobar feina o no en van
trobar en cada un dels períodes assenyalats. Així, després de finalitzar el
PGS un 55% dels aprenents van aconseguir una feina, front un 45% que no
ho va aconseguir. Però una part dels que van aconseguir una ocupació ja
l'havien perdut abans de 6 mesos17. En aquest període s'observa que un
82% dels ex-aprenents esta aturats i només tenen feina un 18%. Després
d'un any un 36% dels nois tenen feina davant un 64% que resten a l'atur.
Per últim, en els períodes corresponents a un any i mig i dos anys després
de finalitza el PGS s'observa que treballen un 18% dels participants davant
un 82% que no accedeixen a un lloc de treball.

17Aquest fet assenyala l'elevada precarietat i temporalitat de l'actual mercat de treball.
És a dir, la inserció laboral per la via de la precarietat ha adquirit una gran importància.
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¡S!̂
Ocupats

Aturats o
inactius

Final
PGS

55% \

45% —

6 mesos
després

18%

\

\ 7

1 anys
després

¿36% x

^ 64% -

1,5 anys
després

2 anys
després

18% ¿18%

X /
-** 82% — ̂  82%

Etapa: 2 anys després del PGS

Destaca l'evolució i fluctuació del nivell d'inserció en cada un dels
períodes temporals, els joves aconsegueixen feina gràcies a diferents
contractes que van de 1 a 6 mesos i no sempre en la mateixa empresa, es
tracta de renovacions o contractes d'iguals característiques en empreses i
tipus de feina diferents, per tant avaluar un programa a partir de la taxa
d'inserció d'un determinat moment pot portar a resultats i conclusions
erronis, perquè hi ha molts factors aliens al programa i als participants que
poden modificar (positivament o negativament) el nivell d'inserció.

Juntament amb el nivell d'inserció es demana informació sobre com s'ha
accedit en aquest treball, les dades mostren que entre un 50-70%
aconsegueixen l'ocupació mitjançant les amistats o familiars. Aquests
resultats concorden amb altres estudis (Montoro, 1985). Els joves arriben a
conèixer l'existència d'un lloc de treball fonamentalment i en primer lloc a
través de les seves amistats. Es tracta d'una xarxa de caràcter informal, una
xarxa social, en la que el jove es mou amb molta més agilitat que en les
vies oficials.

En quan al tipus de contracte, la majoria manifesten tenir un contracte
d'aprenentatge o bé treballar sense relació contractual. Es tracta, en
general, de feines poc qualificades, amb una alta temporalitat (entre 1 i 6
mesos) i amb un nivell contractual associat a un salari i condicions laborals
precàries (sense dret a la prestació d'atur ni baixa laboral). En
conseqüència, el fet d'accedir a un lloc de treball mitjançant contractacions
tan curtes no permet assolir el grau d'especialització que seria desitjable
per a l'adquisició d'una professió, que permetria consolidar el futur
professional dels participants.
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D'altra banda, s'observa la relació que hi ha entre el lloc de treball
aconseguit i el programa de Garantia Social realitzat. En aquest cas, els
resultats també varien molt entre períodes. El treball que aconsegueixen en
acabar el PGS no sempre està relacionat amb el programa realitzar. Aquest
resultat és lògic coneixent les actuals dificultats que hi ha per accedir a un
lloc de treball i tenint en compte que una part important dels participants
estan disposats a acceptar qualsevol tipus de feina, sobretot a mesura que
passa el temps i veuen que no és fàcil aconseguir una feina relacionada
amb el PGS.

Taula VI.28.- Tenia relació el treball amb el
PGS que vas realitzar £
1 any després

Molt
Bastant
Poc
Gens

%
50%
33%
0%
16%

2 anys després
Molt
Bastant
Poc
Gens

%
40%
0%
0%
60%

Tant important com conèixer la relació entre l'ocupació i el PGS és saber
si els coneixements adquirits en el programa han estat útils per a
desenvolupar la feina en el lloc de treball. En aquest cas, queda clar que
encara que el lloc de treball no està molt relacionat amb l'especialitat
realitzada durant el PGS, els coneixements, habilitats i actituds adquirits al
llarg del mateix han estat útils en altres ocupacions. Es a dir, al llarg del
programa s'han adquirit certs hàbits, que són útils en qualsevol lloc de
treball.

Taula VI*29> El que vaig aprendre en el PGS m'ha servit
per al treball

Grau de satisfacció
Molt d'acord

43%
Bastant

38%
Poc
14%

Gens
5%

Etapa: 1 i 2 anys després del PGS

Finalment, s'inclou dues preguntes relacionades amb diferents factors que
faciliten l'accés a una feina. En la taula VI.30 s'assenyalen els resultats
corresponents a la primera d'elles.
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Taula VT.30.- Què creus que facilita la consecució d'un lloc
treball

Accions
El nivell d'estudis assolit
L'experiència
Saber expressar-se bé
La bona presència física
La capacitat o talent personal

de

Ordre de preferència
Primera
Segona
Tercera
Quarta
Quinta

Etapa: 1 i 2 anys després del PGS

En primer lloc destaca el nivell d'estudis assolit, els enquestats opinen que
tant la formació rebuda durant el PGS com la formació o educació anterior
ha estat útil en el treball realitzat. Davant la percepció que tenen els
aprenents sobre la importància que l'empresari dóna a la titulació caldria
facilitar un certificat de professionalitat, a semblança dels certificats
emesos per la Direcció General d'Ocupació18

En segon lloc, es considera que l'experiència laboral és un element
important a l'hora d'inserir-se posteriorment, perquè les feines que no
requereixen una qualificació especial, que són els llocs de treball en què
accedeixen els ex-aprenents del PGS, el fet d'haver treballat abans fa
suposar que es reuneixen les actituds d'empleabilitat requerides per a
qualsevol ofici (puntualitat, ordre, etc.).

En la taula VI.31, els participants manifesten que el canvi d'actitud
personal és l'acció fonamental, que han après en el PGS, per aconseguir un
lloc de treball, seguit de l'adquisició d'habilitats. Aquest resultats
contrasten amb l'opinió que manifesten els aprenents al finalitzar el
programa, en què valoren més els coneixements tècnics que el canvi
d'actituds. Aquest resultat es conseqüència de la maduresa personal del
propi individu al llarg del temps. El canvi d'actituds és un dels assoliments
més importants del PGS, que es manifesta a llarg termini i està relacionat
amb la presa de consciència sobre les necessitats que exigeix el mercat de
treball.

18 Al territori MEC al realitzar el PGS s'obté una titulació de professionalització. A
Catalunya, en els programes cofinançats pel FSE, el títol està acreditat per aquest
organisme.
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Taula VI.31.- Del que vas aprendre en el PGS, indica l'ordre
segons consideres que t'ha servit per trobar feina

Accions
Canvi d'actitud personal
Adquisició d'habilitats
Coneixements de formació general
Coneixements tècnics

Ordre de preferència
Primera
Segona
Tercera
Quarta

Etapa: 1 i 2 anys després del PGS

Taula VI.32.- Del que has après en el PGS, indica l'ordre segons
consideres que et pot servir per trobar feina

Accions
Canvi d'actitud personal
Adquisició d'habilitats
Coneixements de formació general
Coneixements tècnics

Ordre de preferència
Quarta
Tercera
Segona
Primera

Etapa: Final PGS

• La situació laboral actual

Anteriorment s'ha constatat que dos anys després de finalitzar el programa
un 82% dels participants estan en situació d'aturats o inactius. Així doncs,
en aquest apartat s'analitza la situació laboral d'aquest col·lectiu; en primer
lloc s'observa dos classificacions, els que estan aturats sense buscar feina
(9%) i els que estan aturats buscant feina (73%). La següent pregunta fa
referència a la situació que descriu millor la situació actual dels aturats o
inactius:

Taula VI.33;- Quina opció defineix millor la teva situació actual ?
Opcions

Faig tot el que puc per trobar feina
En realitat estic desanimat i faig poc per buscar feina
Em surten feines i encàrrecs esporàdics i no tinc massa temps per
buscar un treball

Percentatge
71%
23%
6%

Etapa: 2 anys després del PGS

S'observa que gairebé un de cada quatre joves en situació d'atur mostra
cert desànim, tot i que la majoria manifesta dur a terme totes les accions
oportunes per accedir a un lloc de treball. Finalment, s'analitza les accions
que realitza aquest col·lectiu a part de buscar feina. En aquest cas, les
dades que s'observen en la taula VI.34 mostren els resultats següents:
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Taula VI.34.- A que et dediques a part de buscar feina ?
Accions Ordre de preferència

A ocupar-me de les feines de casa
A passar el temps amb els amics
A fer alguna feina esporàdica

Primera
Segona
Tercera

i

Etapa: 2 anys després

úxí doncs, els resultats que mostren els ex-aprenents dos anys després no
s diferencien dels que manifesten els aprenents que participen en el
rograma, comentats anteriorment.

1 La valoració dels PGS davant el món laboral

,n aquest apartat s'analitzen diferents aspectes que relacionen el PGS amb
1 món del treball. En primer lloc es pregunta si després de participar en el
GS 1* interès per la feina ha empitjorat o ha millorat:

Taula VL3&- Després? de participar en
interès per la feina

Opcions
Ha empitjorat
Ha millorat degut al PGS
Ha millorat per altres motius
És el mateix que abans de realitzar el PGS

el PGS el teu

Percentatge
0%

43%
57%
0%

Etapa: 1 i 2 anys després del PGS

,al destacar que en tots els casos l'interès ha millorat, i en un 43% ha estat
ossible gràcies al PGS. Remarcar que en general els enquestats
onsideren que abans era més fàcil trobar una feina que avui en dia, perquè
i havia més llocs de treball disponibles. En un altre sentit, també es
regunta qui ha ofert una orientació professional més útil a l'aprenent:

Taula VI.36.- Qui consideres que t'ha ofert una orientació
professional més útil

Opcions
Les persones i formadors del PGS
Els pares
Les empreses
ïtapa: 1 i 2 anys després del PGS
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Per acabar, es demana ais enquestats que valorin si va valer la pena fer el
programa o bé creuen que no els ha servit per a res, i que expressin quines
modificacions creuen necessàries en el mateix. En el primer cas la totalitat
de les respostes són afirmatives, és un fet significatiu que es pot interpretar
com la conseqüència de que un grup de joves que no han completat el
sistema reglat considera un èxit haver estat capaç de finalitzar el programa.
En segon lloc, per millorar l'eficàcia del programa es considera necessari
un període de pràctiques més llarg i més complet, al mateix temps que més
material i hores per realitzar la formació tecnològica.

Certament és difícil que en un programa, encara que sigui llarg, l'aprenent
pugui adquirir un domini de la professió que li garanteixi la competència
professional, per tant seria necessari un segon any d'especialització, en què
s'assentarien els coneixements i habilitats i es completaria el procés
formatiu.

En el cas dels aprenents que finalitzen el PGS se'ls pregunta si hi ha
alguna cosa que, abans de començar el curs esperava aprendre, entendre o
conèixer i que no s'ha realitzat al llarg d'aquest període, les respostes
mostren que en general o bé no esperaven res en concret, o bé el curs
s'escau perfectament als seus ideals. D'altra banda, els pocs que opinen,
indiquen que desitjaven aprofundir més en els coneixements adquirits al
llarg del programa. Finalment, es demana que valorin diferents aspectes
relacionats amb el programa. Així doncs, es valora molt positivament:

• Les pràctiques realitzades en l'empesa
• L'organització del programa

Mentre, que els següents aspectes, es valoren positivament:

• La relació amb els companys
• La relació amb els formadors del centre
• La relació amb el personal de l'empresa en què van fer les pràctiques
• La manera d'ensenyar dels formadors
• L'interès i preparació de les matèries, per part dels formadors.

Es pot afirmar que la principal aportació del programa consisteix en
conscienciar els aprenents sobre la seva realitat laboral i incrementar el seu
nivell d'autoestima com a persones que poden accedir al món laboral o
reinsertar-se en el món acadèmic. Mitjançant el PGS els aprenents
coneixen les exigències professionals del mercat de treball, les seves
dificultats i obtenen una experiència professional que la majoria no té.
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d.ó.vii.- L'opinió dels empleadors

Un dels objectius de l'estudi és conèixer com es valoren els PGS per part
de les empreses en què els aprenents realitzen les pràctiques; ja que
aquestes tenen una doble funció. D'una banda complementen la formació i
preparació de l'aprenent i de l'altra actuen com a possible agent empleador
i com a tal exigeixen uns coneixements i actituds als demandants
d'ocupació. En general, l'empresariat entrevistat coincideixen en
assenyalar que els coneixements globals que tenen els aprenents dels PGS
són correctes i s'adeqüen al seu nivell professional.

Amb relació als coneixements tècnics, es considera que aquests s'adapten
al tipus d'activitat que l'aprenent realitza en l'empresa, és a dir que
mitjançant el programa s'han adquirit les nocions necessàries per realitzar
les tasques pròpies d'un aprenent. Com és d'esperar, aquesta adaptació no
es produeix en totes les activitats que realitza l'aprenent durant el període
de pràctiques, però globalment l'opinió dels empleadors és satisfactòria.

Pel que a les característiques personals, hi ha una opinió generalitzada
sobre l'adequada responsabilitat i maduresa dels aprenents, al mateix
temps que destaquen la falta d'iniciativa, interès i ganes d'aprendre, és a
dir ,l'aprenent realitza les tasques que té assignades però es mostra poc
actiu per aprendre més.

Per completar la visió sobre la feina realitzada per l'aprenent durant aquest
període, es qüestiona als responsables de les empreses sobre la durada del
període de pràctiques. En aquest cas l'opinió mostra conclusions diferents,
en alguns casos s'afirma que el nombre d'hores és suficient, en altres però
es considera que no són suficients i que seria millor realitzar la jornada
completa19.

Deixant de banda els coneixements i activitats de l'aprenent, una de les
finalitats de l'entrevista és detectar el grau de coneixença que tenen els
responsables de l'empresa sobre el funcionament i objectius dels PGS o bé
d'altres iniciatives d'aquest tipus ( Escoles Taller, Cases d'Oficis,
Formació Professional Ocupacional, etc). En aquest punt cal assenyalar
que l'empresa reconeix tenir uns coneixements insuficients i admet estar
poc informada respecte aquest tipus d'accions. Així doncs, és important

19Cal tenir en compte que el període de pràctiques té la finalitat de complementar la
formació teòrica i tecnològica adquirida en el centre. En aquest sentit, doncs s'ha
d'evitar que l'aprenent se senti explotat per l'empresa.
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destacar que els centres han de realitzar una àmplia campanya
d'informació i divulgació adreçada al sector empresarial.

Una eina que facilitaria aquesta tasca seria la creació d'un catàleg en què
es recopilessin les diferents ofertes formatives locals de manera
globalitzada. L'administració local o bé la Diputació són les institucions
que podrien coordinar i promoure, juntament amb els sindicats, patronals i
institucions educatives, aquesta iniciativa per donar a conèixer les diferents
accions formatives amb demanda empresarial, és a dir diferents programes
que complementen la formació de l'individu mitjançant la realització d'un
període de pràctiques en el sector empresarial20.

Tanmateix, a partit de les entrevistes s'observa que , en general, les
empreses col·laboren amb els programes perquè consideren que han de
tenir un paper actiu en l'aprenentatge del treballador, al mateix temps que
tenen una via per seleccionar possibles treballadors. En aquest sentit és
important assenyalar que la formació del capital humà és una
responsabilitat compartida i que l'empresa com a tal no ha de ser un agent
passiu sinó actiu i participatiu.

Finalment, quan es qüestiona sobre si després del període de pràctiques
que realitza l'aprenent, l'empresa l'acostuma a insertar, s'observa que tot i
que una de les finalitats, assenyalada anteriorment, és la de seleccionar
fiïturs treballadors, en general l'empresa argumenta que donada l'actual
situació econòmica hi ha molt poques possibilitats d'augmentar la plantilla.

Resumint doncs, cal destacar que en general hi ha una opinió favorable als
coneixements que l'aprenent adquireix durant el PGS, al mateix temps que
es detecta una manca d'iniciativa. Assenyalar que es necessari dur a terme
una campanya d'informació adreçada al sector empresarial per tal de donar
a conèixer els PGS, degut a que els empresaris no coneixen aquest tipus de
programes, i moltes vegades en les mateixes condicions prefereixen
contractar persones amb la titulació de FP1. Per últim, la possibilitat de
contractar l'aprenent un cop finalitzat el període de pràctiques és un factor
que està molt lligat a l'existència de possibles vacant a cobrir.

20 En aquest sentit, cal assenyalar que segons la teoria del Filtre, si hi ha una manca de
coneixement, per part de l'empresariat entorn a l'existència del programa, això indica
que aquest no estableix una senyals d'informació útils sobre les aptituds dels
participants de cara a l'empresariat.
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d. 7.- Fase VII: Implicado del grup de treball en V anàlisi

Tal com s'indica en la fase II i III, el grup de treball format per les
diferents institucions i l'equip investigador, van acordar quins eren els
objectius de l'estudi i quina metodologia s'aplicaria per tal d'aconseguir
aquests objectius. Amb aquesta finalitat a finals del mes de juny de 1996,
ambdues parts es van reunir per tal d'analitzar els primers resultats
obtinguts, corresponents a les enquestes realitzades als aprenentes que han
finalitzat el PGS, els que fa un any que el van acabar i els que fa dos anys.

Es tractava de veure si les primeres conclusions que es podien extreure de
les dades analitzades s'aproximaven als resultats esperats pels diferents
responsables del programa, detectar diferències entre la valoració dels
aprenents i dels responsables i en definitiva comprovar si el disseny de
l'avaluació era correcte per aconseguir els objectius fixats en la fase III.

Amb relació a la resta d'etapes, donat que la recollida i anàlisi de les dades
es va realitzar entre setembre i octubre del mateix any, la reunió amb el
grup de treball va tenir lloc a finals de novembre, amb la finalitat també de
comprovar conjuntament els resultats de les últimes fases realitzades.
Finalment, l'estudi es va lliurar el gener de 1997. Assenyalar una vegada
més, que l'interès de les diferents institucions per participar en les diverses
fases de l'estudi ha quedat palès al llarg del període de preparació,
elaboració i anàlisi d'aquestes.

d. 8.- Fase VIII i IX: Decisió sobre la utilització de r avaluació i sobre la
seva difusió

A partir de les diferents reunions realitzades, l'equip investigador ha
detectat que les diferents entitats que porten a terme aquestes PGS
s'impliquen i mostren interès en la realització de l'estudi i considera que
les conclusions i propostes aquí assenyalades es tindran en compte en la
planificació i realització dels propers programes. Així mateix, es preveu
que la difusió de l'estudi serà a nivell intern, és a dir entre les diferents
seccions de les entitats participants.

Finalment, una eina que facilitaria la difusió de les diferents accions
formatives existents seria la creació d'un catàleg en què es recopilessin
aquest tipus d'accions. L'administració local o bé la Diputació són les
institucions que podrien coordinar i promoure juntament amb els sindicats,
patronals i institucions educatives aquesta iniciativa.
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e. 1. - Segons el moment

Tenint en compte el moment en què s'ha realitzat, l'avaluació és de tipus
formativa, ja que aquesta s'ha realitzat de manera sistemàtica al llarg del
període de desenvolupament del PGS i després de la seva finalització, amb
l'objectiu de millorar el procés de formació.

I

e.2.- Segons la procedència de ¡'avaluador

I D'acord amb la procedència de l'avaluador, es tracta d'una avaluació
mixta en què l'equip de treball esta format per avaluadors de tipus intern,

• que formen part de la mateixa institució que imparteix el programa, i de
tipus extern, que no pertanyen a l'esmentat organisme.

e.3.~ Segons la naturalesa d'allò que s'avalua

Per últim, segons la naturalesa d'allò que s'avalua, s'ha dut a terme una
avaluació d'implantació i procés, que té la finalitat de garantir la correcta
aplicació del Programa de Garantia Social, a la vegada que pretén introduir
les rectificacions necessàries.
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