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Conclusions

• Objectius i hipòtesi de treball

S'ha observat que en el discurs al voltant de la formació, compartit per
amplis sectors socials, la política de formació (formació no regalda) passa a
ser un element clau per a incidir en el creixement econòmic i, com a
conseqüència, en la generació d'ocupació, així com, per justificar que la
innovació tecnològica exigeix augmentar el nivell de formació. En aquest
sentit, la Unió Europea i els diferents països membres, destinen milers de
milions en polítiques de formació, sense dotar els controls suficients per
avaluar els seus efectes econòmics i socials.

D'aquí que l'objectiu d'aquesta tesi és posar de manifest, la manca o minsa
presència, d'una acció pública avaluadora que permeti la racionalització i
valoració del volum de recursos destinats a les polítiques públiques de
formació. Aquest fet és conseqüència de l'absència d'un consens polític
entorn a la necessitat d'avaluar la despesa pública, aspecte que certs autors
assenyalen com l'assignatura pendent del sector públic espanyol1.

Pel que fa a la hipòtesi de treball plantejada, a partir dels resultats de
l'avaluació de dos tipus de polítiques públiques de formació: els programes
de Formació Professional Ocupacional i els programes de Garantia Social,
es pot afirmar que davant les insuficiències de les polítiques públiques de
formació, fet que s'atribueix a unes polítiques mal planificades i al seu mal
ús, cal adequar aquestes polítiques a les necessitats reals del món econòmic
i de l'entorn social. Cal replantejar l'oferta de formació d'acord a la realitat
i a les perspectives del mercat de treball. En aquest sentit és necessari
qüestionar el disseny d'aquestes polítiques i reconsiderar els seus objectius.
Les qualificacions sol·licitades pel sistema econòmic varien en el temps,
per tant l'esforç d'adequació, per part de les polítiques de formació ha de
ser continu.

1 Malgrat que, institucionalment no s'ha regulat cap ens per dur a terme els processos
d'avaluació que garanteixin el millor ús dels recursos públics destinats a les polítiques
de formació no reglada. Des de diferents organismes han sorgit iniciatives en aquest
sentit. Aquest és el cas, per exemple de la Diputació de Barcelona que recull els
resultats de l'estudi en la publicació Auberni, Salvador (1995). Els programes de
Garantia Social. Reflexions i propostes. Barcelona: Associació de mestres Rosa Sensat.
De l'Ajuntament de Barcelona, amb el document de treball: Enquesta als aprenents de
Nivell 1, de data setembre de 1994, aixi com Fornes Salillas, Joaquim (1995).Formació
i ocupació a Nous Barris. Barcelona. Ajuntament de Barcelona, o bé Gavela, Ma Jesús
(1988).t/«£Z experiencia de Formación e Inserción Ocupacional con jóvenes. Madrid:
Caritas Española.
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Conclusions

• Resum, conclusions i propostes de la primera part

En el primer capítol s'ha dut a terme una anàlisi crítica entorn a quina és la
contribució de la formació i en concret de la política pública de formació,
alhora que reflexionar sobre quins són els límits d'aquest tipus de
polítiques, amb relació a les exigències que imposen els mercats, detectar la
naturalesa dels canvis que provoca i sobre el perquè de les qualitats
atorgades a la formació durant els últims anys.

La major part de països desenvolupats consideren la formació no reglada
com un instrument de la política d'ocupació, que permet connectar els
problemes de l'ocupació amb l'estructura productiva del país. En aquest
sentit, s'argumenta que l'Estat ha de garantir el dret al treball mitjançant
l'orientació de la força productiva en la direcció que permeti aconseguir
una major producció de riquesa i un major nivell d'ocupació.

Aquests arguments també són compartits pels països membres de la UE.
Així ho expressa el Llibre Blanc, editat per la Comissió Europea, sobre
creixement, competitivitat i ocupació que fonamenta la política de formació
en els tres efectes següents:

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

• Un major creixement mitjançant el reforç de la competitivitat de les
empreses.

• El desenvolupament d'un creixement més ric en llocs de treball
mitjançant una millor adaptació de les competències generals i
específiques, a l'evolució dels mercats i de les necessitats socials.

És evident, que part d'aquests efectes positius beneficien a l' empresarial,
mentre que és l'Administració pública, la qui finança la totalitat o la major
part dels costos que generen aquest tipus de polítiques. Per això certs autors
qüestionen el paper que desenvolupa l'empresariat en les polítiques de
formació. Ja que les empreses disposen d'un instrument per traspassar a
l'erari públic certes despeses que abans depenien del seu pressupost.

En aquest sentit, podria ser interessant aplicar el concepte d'impost-
subvenció, utilitzat en el Regne Unit en la British Industrial Training de
l'any 1964, que consistia en exonerar d'impostos aquelles empreses que
ofereixen formació de qualitat, atorgant alhora una subvenció, procedent
dels impostos de les empreses que no formen el seus treballadors, sinó que
els contracten formats.
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Pel que fa a l'àmbit de l'Estat espanyol, l'atenció de l'Administració pel
tema de la formació no es manifesta fins ben entrat el segle XX. En aquest
sentit, la Constitució, en el capítol III del títol I, dedicat als principis rectors
de la política econòmica i social, assenyala que els poders públics han de
fomentar una política que garanteixi la formació i readaptació professional
(article 40.2), en conseqüència, aquest és un precepte inclòs entre els
principis rectors de la política econòmica i social.
A més a més, a partir del Programa Nacional de Formación Profesional
(Aprovat pel Consejo General de Formación Profesional el 3 de febrer de
l'any 1993) l'oferta de formació (no reglada) existent a l'Estat espanyol és
la següent:

• El sistema educatiu assumeix:
• La formació professional reglada de joves i adults
• Els programes de Garantia Social

• L'Administració laboral gestiona els següents programes, destinats als
treballadors desocupats:

• Els programes de formació ocupacional que es desenvolupen en el
marc del Pla FIP, impartits per l'INEM i per les CCAA que tenen
les funcions transferides en aquesta matèria : Catalunya, València,
Galícia, Andalusia i Canàries. Dins el Pla FIP es desenvolupen la
major part de les accions públiques de formació ocupacional

• El Programa Públic d'Ocupació-Formació de les Escoles-Taller i
Cases d'Ofici.

• La formació contínua dels treballadors ocupats esta regulada per
1'Acuerdo Nacional de Formación Contínua i el complementari Acuerdo
Tripartito de Formación Continua, signat per diferents organitzacions
empresarials, sindicals i l'Administració pública central.

D'altra banda, en aquest capítol també s'ha analitzat la política de formació
en l'àmbit de la Unió Europea. Aquesta considera la política de formació
com una eina de la política activa d'ocupació, encaminada a promoure el
desenvolupament econòmic i social, i facilitar l'adaptació de les noves
estructures del mercat de treball. És, també, un instrument per a la
promoció de la igualtat d'oportunitats dels treballadors en l'accés al mercat
laboral.

En aquest context i per desenvolupar aquest tipus de polítiques es van crear
uns fons específics, els Fons estructurals. En concret, el Fons Social
Europeu és un instrument financer de la política d'ocupació que fou
aprovat en el Tractat de Roma de 25 de març de 1957. Des que va

300
y w

~9¡r V JS^<%, &



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

Conclusions

funcionament, l'any 1960, l'FSE ha passat per diferents etapes, amb la
finalitat d'adequar el seu funcionament a l'acompliment dels objectius
esmentats en el Tractat de Roma.

En aquest sentit, les accions estructurals, desenvolupades per l'FSE, són
mesures d'acompanyament de les polítiques públiques nacionals, però al
mateix temps, són instruments destinats a compensar la pitjor posició
relativa que tenen alguns Estats membres, respecte al nivell mitjà de la
Unió. En concret, tres són els trets característics de les accions estructurals.
En primer lloc, es tracta d'instruments destinats a la lluita contra les
disparitats internes. En segon lloc, són accions financeres de caràcter
subsidiari (cofinançades entre la UE i l'Estat membre). I en tercer lloc,
segueixen criteris prioritaris, tant generals com específics.

De fet, el cofinançament d'accions, per part de l'FSE, ha suposat un
augment important de recursos, i com a conseqüència, del nombre de
participants en les polítiques de formació de cada Estat membre. Alhora,
també comporta que la legislació nacional s'adapti a les orientacions que
determina la Comunitat. En el cas de l'Estat espanyol, l'any 1986, participa
per primera vegada en els ajuts que l'FSE concedeix.

Amb relació a la política de formació a la resta de països, la formació per a
treballadors desocupats ha estat, des de fa temps, un aspecte de
importància cabdal en la política del mercat laboral dels països com
Àustria, Canadà, Finlàndia, França, Alemanya, Noruega i Suècia2. El
mateix passa últimament a Austràlia i el Regne Unit. En aquests països, els
treballadors són admesos en els programes de formació després d'ésser
assessorats sobre el tipus de formació que necessiten per tal d'accedir a un
lloc de treball. Generalment és el Govern qui es fa càrrec de les despeses .

Un aspecte tractat al llarg del projecte, es la relació entre formació i
creixement econòmic. Des d'aquest punt de vista, s'ha comprovat que
diverses són les teories que analitzen el tema i diferent és el tractament que
li donen. En aquest sentit, s'ha assenyalat que els economistes clàssics, i en
concret Adam Smith, ressaltaven la influència que pot tenir la formació del
treballador en la seva productivitat i en el creixement econòmic del país.
Així, segons aquest, les qualificacions o aptituds adquirides per l'individu
mitjançant l'educació familiar, la formació o l'aprenentatge, són un
element determinant del progrés econòmic.

2 El govern suec compta amb certa tradició pel que fa a les polítiques actives des dels
anys 70 i 80.
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En qualsevol cas, a partir dels anys 50, els economistes detecten que els
increments de treball i capital no expliquen totalment el creixement d'un
país, ja que hi ha un factor residual que justifica el creixement no explicat
pels factors econòmics clàssics. Aquest fet, juntament amb el
desenvolupament de la teoria del Capital Humà va posar de manifest la
importància que té la formació de les persones sobre la productivitat del
treball i les seves repercussions en el creixement econòmic.

La hipòtesi central en la que es basa aquesta teoria és que
T educació/formació augmenta la productivitat de l'individu que la rep i
genera, en conseqüència, diferències de productivitat entre els treballadors.
Diferències que poden ser inherents als individus, però que és possible
crear o augmentar-les invertint en un mateix i concretament mitjançant la
formació.

Per tant, la teoria es basa en la racionalitat dels individus en les seves
decisions educatives/formatives, les desigualtats de renda mostren les
divergències de productivitat que són conseqüència de la inversió en
formació. No obstant això, aquest supòsit ha estat criticat per diferents
motius. D'una banda aquesta relació està condicionada per la classe social,
l'ètnia i el gènere. D'una altra, detectar que les diferencies formatives
defineixen les diferencies de productivitat és molt difícil de demostrar. A
més a més, perquè la formació del treballador es tradueixi en un major
increment de la seva productivitat són necessaris un conjunt de factors, a
vegades exògens a la pròpia empresa. En conseqüència, els supòsits
argumentats pels economistes clàssics, per la teoria del Capital Humà i,
actualment subscrit per diferents organismes d'àmbit nacional i
internacional han estat refusats per diversos autors i teories.

En aquest context, la teoria del Filtre considera que la formació no afegeix
res a les característiques productives de l'individu, sinó que posa de
manifest trets valorats pel sistema productiu com la intel·ligència,
perseverança..... És a dir, posa l'èmfasi en l'aspecte informatiu de la
formació, ressaltant la seva funció com a mecanisme de selecció. D'aquesta
manera, l'esforç de cada individu per formar-se redueix les possibilitats
d'èxit de la resta, generant així una externalitat negativa que es tradueix en
una tendència cap a la sobreinversió en formació.

Des d'una altra òptica, el model de Competència pels Llocs de Treball
considera que la majoria de les facultats cognoscitives necessàries per dur a
terme una ocupació, no s'adquireixen abans de l'entrada en el mercat
laboral, sinó mitjançant programes de formació en el mateix lloc de treball.
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En aquest model, s'atorga un paper defensiu a la formació, perquè els
individus són conscients de que per a defensar el seu nivell de renda han de
millorar les seves pròpies qualificacions.

En definitiva, i des d'aquesta perspectiva, hi ha certa evidència de que,
individualment, uns majors nivells de formació i qualificació poden no
tenir cap efecte sobre la productivitat, i un cert desengany, respecte a la
capacitat de la formació, per induir, per ella mateixa, un fort creixement
econòmic, de manera que cal una reorientació o reflexió entorn al paper de
la formació cap a noves direccions.

Pel que fa al tema de la relació entre formació i canvi tecnològic, l'anàlisi
se centra en la creixent importància atorgada a la formació per part de les
Institucions públiques. Així, des del punt de vista de les institucions
polítiques i econòmiques, el debat sobre les polítiques de formació es basa
en la necessitat d'adaptació, per part dels treballadors, a les noves
exigències dels llocs de treball provocades pels canvis tecnològics i els seus
efectes sobre les qualificacions laborals. Aquest és un dels arguments, molt
difós durant els darrers anys, amb relació a la formació i la inexistència
d'un nombre suficientment ampli de treballadors qualificats.

Des d'aquest punt de vista, bàsicament, s'identifiquen tres corrents amb
relació al lligam existent entre la formació o requalificació i el canvi
tecnològic: d'una banda, hi ha un corrent d'autors que afirmen que l'ús de
les noves tecnologies, en la societat moderna, incrementa el nivell de les
qualificacions. En conseqüència, per fer front a les demandes creixents de
coneixements de la societat posindustrial, és necessari invertir en la
formació dels treballadors. Aquest és l'enfocament que actualment dóna
suport a les polítiques de formació.

No obstant això, certs estudis evidencien que els canvis no afecten de la
mateixa manera a tots els grups professionals, que hi ha una flexibilitat
elevada en les qualificacions necessàries per als llocs de treball i que en
general els diferents tipus de qualificacions presenten un elevat nivell de
substituibilitat.

D'altra banda, hi ha l'escola de pensament que considera que es produeix
una desqualificació, és a dir una disminució i pèrdua dels coneixements
dels treballadors, com a conseqüència de les innovacions tecnològiques i
l'automatització dels processos de treball.
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Des d'aquest punt de vista, no es justifica l'existència de les polítiques
públiques de formació, ja que aqüestes comporten una sobreformació. Es a
dir, si hi ha una tendència a la desqualificació del treball, la política de
formació no té raó de ser ja que un nombre, cada vegada major, de
treballadors formats es veuran obligats a acceptar un lloc de treball en el
que no es requereix aquest nivell de formació. Es tracta, doncs, d'una
subocupaciò invisible.

En aquest sentit, la dependència de l'Estat espanyol respecte de les
importacions condueix, a que, en la seva major part, les empreses
requereixen treballadors per utilitzar les tecnologies, però no per a generar-
ies, fet que té una implicació clara en el tipus de qualificació exigit als
treballadors.

Per últim, el tercer corrent de pensament pren elements de les dues teories
esmentades: la tesi d'elevació de les qualificacions i la de la
desqualificació, i manté una postura contingent, afirmant que és possible
trobar simultàniament ambdues tendències. Aquesta posició mixta ha
derivat, en gran part, de les crítiques plantejades a les dues teories anteriors.
En alguns casos, els estudis empírics demostren l'existència de tendències
desqualificadores, al mateix temps que altres ocupacions es requalifiquen.
En qualsevol cas, els impactes de la tecnologia en el nivell de qualificació
no són simples, directes, ni constants, la mateixa innovació en dos
empreses diferents pot modificar les qualificacions de manera totalment
divergent.

Així, doncs, a partir dels tres enfocaments exposats, és evident la manca de
certesa entorn a un dels objectius que fonamenta l'aplicació i continuïtat de
la política de formació: la necessitat d'incrementar la formació, com a
conseqüència dels canvis tecnològics, organitzatius i de producció.

En l'anàlisi del tercer objectiu que persegueix la política pública de
formació: facilitar la col·locació dels individus formats. Aquest és un
aspecte àmpliament acceptat, que justifica l'existència i continuïtat
d'aquest tipus de polítiques. En la major part de països la formació esta
adreçada als treballadors desocupats i als col·lectius amb més risc de
desocupació, pensant que d'aquesta manera es pot combatre directament el
problema de l'atur.

Segons aquest argument, la intervenció pública mitjançant una adequada
política de formació, s'interpreta com un mecanisme que permet millorar la
fluïdesa del mercat de treball i eliminar certs desajustos. No obstant això,
cal analitzar si les dades procedents de diferents estudis evidencien
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empíricament aquesta afirmació, o bé si per contra neguen aquest
argument. Ja que, l'evidència empírica suggereix que aquesta relació no és
tan simple.

En aquest sentit, diversos són els estudis realitzats en diferents països que
analitzen l'esmentat aspecte, a nivell. A l'Estat espanyol, les conclusions
del treball realitzat per limeño i Toharia (1992) indiquen que els programes
de formació ocupacional no són molt eficients (tant des del punt de vista
del reciclatge i col·locació dels aturats, com des del punt de vista dels
costos) i es dissenyen sense tenir, massa en compte, les situacions de
desajust entre l'oferta i la demanda de treball.

A més a més, si bé és cert que quan major és el nivell educatiu, major és la
taxa d'activitat i menor la taxa d'atur, també és veritat que l'Estat espanyol
ha millorat substancialment el nivell de formació de la població, al mateix
temps, que ha augmentat la desocupació. En conseqüència, això genera
dubtes sobre la possibilitat d'eliminar l'atur mitjançant la política de
formació, perquè amb aquesta es redueix l'atur de certs col·lectius, alhora
que augmenta la taxa d'altres.

Des d'aquest punt de vista, doncs, es posa de manifest la insuficiència de
les polítiques públiques formatives amb relació a la seva capacitat per a
reduir l'atur, i no perquè aquestes siguin indesitjables, sinó perquè l'atur
difícilment pot eliminar-se des d'aquesta perspectiva. El problema real és la
manca de llocs de treball, és a dir, l'economia mostra certa incapacitat per a
crear ocupació a un ritme suficient per cobrir la demanda de llocs de
treball.

En aquest sentit, s'assenyala que la causa principal de l'elevada
desocupació està més relacionada amb l'escassa demanda de nous
treballadors, que de les característiques dels individus que volen ocupar-se.
En conseqüència, la reducció de l'atur ha de venir de 1'apertura de nous
camps d'activitat, molts d'ells destinats a satisfer importants necessitats
socials. En aquesta línia s'inclou el Pla d'Ocupació elaborat per la Ministra
d'Ocupació del govern francès, i aprovat el setembre de l'any 1997.

Alhora, 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
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d'una manera simple una formació i una categoria d'ocupacions
determinades.

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

Des d'aquesta perspectiva, malgrat el convenciment generalitzat de que la
formació és la millor garantia per a que les empreses puguin competir en
els mercats. Dels resultats d'aquest estudi s'observa que mitjançant la
formació no es pot resoldre ni el problema de l'atur, ni el de la
competitivitat, a no ser que es doni una nova direcció a la política de
formació.

Des d'una altra òptica, en els capítols II i III, s'ha abordat l'avaluació de la
política pública. En aquest sentit, es relaciona l'origen de l'avaluació
d'aquest tipus de polítiques amb el creixement, durant els anys 60, dels
programes socials als EEUU, Canadà i certs països d'Europa, juntament
amb la introducció de reformes racionalitzadores en el procés de decisió i
pressupostació públic. Mentre que, a l'Estat espanyol, la dècada dels anys
80 es pot considerar com el punt de partida en l'avaluació dels programes
de formació. En qualsevol cas, el concepte d'avaluació s'ha modificat al
llarg del temps, adquirint connotacions i matisos diferents, d'acord amb
l'enfocament i l'èmfasi donat a certs aspectes.

Amb relació als objectius de l'avaluació, des del punt de vista de
l'Administració Pública, aquests poden tenir diferents vessants: el gerencial
o tècnic, el polític i el jurídic legal. En cada un d'ells l'avaluació posa
l'èmfasi en un aspecte concret.

En un altre àmbit, s'ha vist com al mateix temps que han augmentat les
accions avaluadores, s'han sistematitzat les bases teòriques que fonamenten
l'avaluació, donant lloc a l'existència de diferents models. Aquests, però,
es poden classificar en dos grans categories: els models clàssics i els
models alternatius.

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

En aquest sentit, els models clàssics se centren en la recerca d'informació
quantitativa, fent ús de mitjans i instruments objectius, per tal d'orientar la
presa de decisions. Dins d'aquesta categoria s'inclou el model d'avaluació
orientada als objectius i els models d'avaluació per a la presa de decisions
El primer pretén avaluar en quina mesura s'han aconseguit els objectius.
Els segons, estan al servei de les institucions que han de prendre les
decisions. Dins d'aquest grup de models clàssics s'inclou: el model CIPP
de Stufflebeam i Guba, el model CSE i el model de discrepància de Provus.

El model de Stufflebeam i Guba engloba l'avaluació de diferents parts, que
corresponen a les inicials del seu nom: context, input, procés i producte.
Aquest model s'inclou entre els que amplien la metodologia tradicional de
l'avaluació orientada als objectius, tendint cap a una avaluació totalitzadora
i sistemàtica.

El segon, el model CSE considera l'avaluació com el procés que determina
el tipus de decisions ha prendre per: seleccionar, recollir i analitzar la
informació necessària. En aquest model es dóna la mateixa importància al
producte que al procés del programa que s'està avaluant.

Per últim, el model de discrepància de Provus se centra en les discrepàncies
existents entre les pautes establertes i l'execució real i utilitza aquesta
informació discrepant, bé sigui per modificar l'execució, bé per canviar les
pautes del programa.

Per contra, els models alternatius es preocupen per avaluar el context. La
seva finalitat és perfeccionar la comprensió dels interessats en realitzar
l'avaluació, per mostrar com els altres copsen el programa avaluat. Dins
d'aquest paradigma s'inclou els models següents: El model d'avaluació
respondent de Stake, Guba i Lincoln, el model d'avaluació il.luminativa de
Parlett i Hamilton i el model d'avaluació democràtica de Me Donald.

El primer, el model d'avaluació respondent centra la seva atenció en el
procés, incidint més sobre les accions reals que sobre les intencions
inicials. El segon, el model d'avaluació il.luminativa té en compte el
context en què funciona el programa. La seva finalitat és descriure i
interpretar allò que experimenten els participants del projecte.
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Per últim, el model d'avaluació democràtic ressalta el paper de l'audiència,
entenent per audiència els participants no directament implicats en el
programa, alhora que promou el canvi en els participants del programa.
Implica tant als responsables, com avaluadors i avaluats en el procés de
l'avaluació tot formant un equip.

Deixant de banda els models d'avaluació, un altre aspecte estudiat, al llarg
del projecte ha estat els mètodes d'investigació avaluativa. Aquests estan
associats a un dels paradigmes següents: experimental, quasi-experimental i
no experimental.

En el mètode experimental, s'utilitza un grup experimental, format per
subjectes beneficiaris del programa i un de control, en el què s'inclou les
persones amb les mateixes característiques que el grup experimental, però
que no participen en el programa. El procediment per determinar aquests
dos grups consisteix en escollir a l'atzar, dins la comunitat en la que es du
a terme el programa, els individus de cadascun d'ells. L'assignació
aleatòria és necessària per tal d'evitar una selecció esbiaixada.

En ambdós casos es mesuren les variables a analitzar abans d'iniciar el
programa i un cop ha finalitzat, d'aquesta manera es calculen les
diferències i es qualifica el grau d'èxit o fracàs, comparant el grup
experimental amb el grup de control. Tanmateix, per aplicar aquest mètode,
és necessari preveure la seva utilització abans d'iniciar el programa.
Evidentment, aquest és un handicap important del mètode experimental a
causa de que, freqüentment, l'avaluació es porta a terme en el procés
d'execució. Malgrat això, una solució alternativa consisteix en aplicar un
mètode experimental simplificat, en què s'elimina la mesura prèvia a l'inici
del programa i únicament es realitza la mesura entre els dos grups, un cop
finalitzat aquest.

D'altra banda, l'aplicació del mètode experimental no està lliure de certes
dificultats. En primer lloc, la necessitat d'escollir aleatòriament els
integrants de cadascun dels grups provoca que la grandària de les mostres
sigui més gran, i en conseqüència més car que altres mètodes. En segon
lloc, aques mètode genera l'existència de certs problemes ètics que deriven
del fet que no s'autoritza a les persones del grup de control a beneficiar-se
del programa, tot i que poden tenir les mateixes necessitats que els
participants en el grup experimental.

Paral·lelament, els mètodes quasi-experimentals no compleixen de manera
tan estricta els requisits del model experimental, però d'altra banda són més
pràctics i mostren un marge acceptable de rigor científic. Així, per
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exemple, aquests mètodes no utilitzen el grup de control, sinó que els
mesuraments s'apliquen únicament al grup experimental. Entre aquests
mètodes, els més utilitzats són: el disseny de sèries temporals i el grup de
control no equivalent.

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

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

Per últim, els mètodes no experimentals són menys rigorosos que els
anteriors, a causa de que no controlen suficientment el fet de que els canvis
observats corresponguin a factors externs al programa. En aquest cas, no es
disposa d'un grup control que permet la comparació amb el grup
experimental. No obstant això, en molts casos són els únics mètodes que es
poden aplicar, els procediments més utilitzats són: l'avaluació Abans-
Després, l'avaluació Únicament Després i l'avaluació Després amb grup de
Comparació.

En primer lloc, l'avaluació Abans- Després consisteix en mesurar la
situació o acció necessària que origina el programa abans del seu inici,
mesurar de nou la mateixa acció al finalitzar aquest, i al concloure cada una
de les fases intermitges. En aquest sentit, s'ha de diferenciar entre els
resultats bruts d'un programa i els resultats nets, la incidència neta
correspon a la diferència entre allò que hauria passat, si no s'hagués dut a
terme el projecte, i el que realment ha succeït als beneficiaris del mateix.
Malgrat tot, es pot evitar certes disparitats utilitzant grups de comparació,
que no han estat establerts d' acord .amb el disseny i per tant permeten
només una aproximació no rigorosa, o bé mitjançant variables de control
que faciliten l'estimació de la incidència de les variables externes.

En segon lloc, P avaluació Únicament Després és conseqüència del fet que
no ha estat possible realitzar el mesurament corresponent a la fase anterior
al programa. Així doncs, el procés consisteix en mesurar la situació
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posterior a l'execució d'aquest, intentant reconstruir la situado N inicial
d'acord amb la informació disponible.- Ennaquest mètode<»és possible
identificar variables de control,-dins del mateix grup • experimental, que
permetin indicar els impactes corresponents al programa.

En tercer lloc, l'avaluació després .amb grup de comparació utilitza-un'grup
de comparació, el més semblant possible /àvia situació dels participants. ;En
aquest context, el procés consisteix en: mesurar la situació dels participants",
corresponent a la finalització del programa, i mesurar paral·lelament la
situació del grup de control' ¡(en,.aquest,cas grup de .comparació),
determinant així les diferències entre ambdós grups. > .,- - ú . . * . - ' •

No obstant, la conclusió a la que arriben la majoria d'autors és que existeix
un ampli ventall d'estimacions dels efectes dels-programes de formació, fet
que mostra que els resultats^depenen sobre.tot dels mètodes utilitzats 1,del
grup de comparació. Així,,donada la diversitat en les estimacions i dels
efectes, .alguns autors fanlústdeda < selecció aleatòria per l'avaluació de
programes de formació, mostrant cert pessimisme en la utilització de
mètodes no experimentals. ... i ' i ' . -7 t..v

En el cas dels programes'desformado, la selecció esbiaixada, ésj¡uri
problema quantitativament: significatiu que« apareix com el.'principal
responsable de la disparitat;ien-les estimacions no experimentals, *dels
efectes del programa, reforçant els .arguments a favor de la selecció
aleatòria. • Així doncs, es, recomana utilitzar els mètodes d'avaluació, no
experimentals quan es vulguin*, avaluar, - a grans trets, els efectes,.del
programa. Mentre que, si es vol aconseguir estimacions més precises, es
preferible utilitzar mètodes'experimentàls. t •" - •

Malgrat això, l'elecció entre mètodes experimentals i no experimentals és
delicada i depèn de molts factors, f com pot ser l'elecció esbiaixada iria
menor precisió de les avaluacions no 'experimentals. Un altre factor és el
cost i el temps, així com els problemes de tipus ètic que planteja" la selecció
aleatòria, la impopularitat de les 'avaluacions experimentals en.opinió dels
administradors dels programa Ha. dificultat de practicar la selecció aleatòria
en programes que s'apliquen en etapes diferents.

D'altra banda, en el capítol III s'hà<estúdiat les .fases a seguir en el procés
d'avaluació dels programes .dedformació:1 Així, segons quina sigui la
participació de les parts interessades; en :1> avaluació del programa i la seva
posterior utilització, . se segueix düesquema tradicional o bé'1 l'esquema
participatiu. . -r; t .-ir rl $;-.„, L-JC '• ;it !j

310



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
I
I
I

Conclusions

posterior a l'execució d'aquest, intentant reconstruir la situació inicial
d'acord amb la informació disponible. En aquest mètode és possible
identificar variables de control, dins del mateix grup experimental, que
permetin indicar els impactes corresponents al programa.

En tercer lloc, l'avaluació després amb grup de comparació utilitza un grup
de comparació, el més semblant possible a la situació dels participants. En
aquest context, el procés consisteix en mesurar la situació dels participants,
corresponent a la finalització del programa, i mesurar paral·lelament la
situació del grup de control (en aquest cas grup de comparació),
determinant així les diferències entre ambdós grups.

No obstant, la conclusió a la que arriben la majoria d'autors és que existeix
un ampli ventall d'estimacions dels efectes dels programes de formació, fet
que mostra que els resultats depenen sobre tot dels mètodes utilitzats i del
grup de comparació. Així, donada la diversitat en les estimacions dels
efectes, alguns autors fan ús de la selecció aleatòria per l'avaluació de
programes de formació, mostrant cert pessimisme en la utilització de
mètodes no experimentals.

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

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

D'altra banda, en el capítol III s'ha estudiat les fases a seguir en el procés
d'avaluació dels programes de formació. Així, segons quina sigui la
participació de les parts interessades en l'avaluació del programa i la seva
posterior utilització, se segueix l'esquema tradicional o bé l'esquema
participatiu.
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El primer, l'esquema tradicional, no té en compte, d'una manera explícita,
ni la participació de les persones que han realitzat el programa ni les parts
interessades en el mateix. En aquest esquema tampoc s'intenta orientar
l'avaluació cap a la seva posterior utilització.

Mentre que el segon, l'esquema participatiu sorgeix com a conseqüència
del debat que els especialistes en avaluació van mantenir, durant els anys
70 i principis dels anys 80, amb relació a la deficient o nul·la utilització
dels resultats obtinguts en els estudis d'avaluació dels programes realitzats.
En aquest cas, la participació de les parts interessades hi és present al llarg
de tot el procés avaluador per tal d'aconseguir una posterior utilització dels
resultats obtinguts.

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

Així, segons el moment en què es realitza, el tipus d'avaluació pot ser:
formativa o sumativa. La primera es realitza de manera sistemàtica durant
el desenvolupament del projecte, mentre que la segona es realitza al final
d'aquest. D'altra banda, si es té en compte la procedència de l'avaluador, es
pot diferenciar entre l'avaluació interna, en què l'avaluador forma part de la
mateixa institució que imparteix el programa de formació. L'avaluació
externa, en què l'avaluador no pertany a l'organisme que porta a terme el
programa. O bé l'avaluació mixta que inclou ambdós tipus ¿'avaluadora.

Segons la naturalesa d'allò que s'avalua, l'avaluació pot ser de diferents
tipus: de necessitats, de disseny i conceptualització, d'implantació i procés,
de cobertura i de productes. Com s'ha assenyalat, malgrat cada tipus
d'avaluació s'ha esmentat per separat, amb uns objectius i funcions
específiques, i diferents de la resta d'avaluacions, aquest fet no limita la
possibilitat de que els diversos tipus estiguin interrelacionats. En
conseqüència, l'avaluació ideal d'un programa seria aquella que, utilitzant
tots els tipus d'avaluació, permetés oferir una visió global i àmplia del
mateix.

Així, l'avaluació de necessitats analitza la situació en la que es durà a terme
el programa, amb la finalitat d'identificar i analitzar les possibilitats,
condicionants i limitacions de l'entorn en què es desenvoluparà el mateix.
Per contra l'avaluació de disseny i conceptualització s'aplica
immediatament després de preparar el projecte. L'objectiu d'aquest tipus
d'avaluació és valorar la qualitat del disseny i components del programa.
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D'altra banda, l'avaluació d'implantació i procés té per objectiu garantir la
correcta aplicació del programa dissenyat, és per això que cal analitzar com
funcionen tots els components del mateix per conèixer com operen i
determinar si aconsegueixen o no els resultats esperats, per tal d'identificar
si la implantació ha estat o no l'adequada, introduint alhora les
rectificacions necessàries.

Quant a l'avaluació de cobertura, aquesta determina fins a quin punt el
programa aplicat ha arribat a la població objecte del mateix. Tot observant
si s'ha produït un biaix en la cobertura (sobrecobertura o sotscobertura) i
estudiant les barreres d'accés al programa. Per últim, l'avaluació de
productes té per finalitat valorar, interpretar i jutjar els productes d'un
programa. Actualment, es reconeix tres tipus de productes diferents: els
resultats immediats, l'impacte i els costos.

En l'avaluació de resultats es tracta d'analitzar el grau en què el programa
aconsegueix els resultats esperats. En l'avaluació d'impacte, la
metodologia és molt semblant a l'avaluació de resultats, la diferència rau
en el tipus de població en la què es realitza l'anàlisi dels efectes o resultats
dels programa. Per últim, l'avaluació de costos o econòmica se centra en la
relació costos i resultats d'un programa. Dins l'àmbit de l'avaluació
econòmica s'inclou diferents tipus d'anàlisis: l'anàlisi cost-benefici,
l'anàlisi cost-eficàcia i l'anàlisi cost -eficiència, que tenen per finalitat
donar racionalitat econòmica a les decisions d'inversió i despesa públiques.

Amb relació al primer mètode, l'Anàlisi Cost-Benefici, va ser a partir dels
anys 60 quan l'ACB es forma com una anàlisi consistent, amb una
coherència i un substrat teòric, que permet dotar a les inversions i despeses
públiques d'uns criteris diferents als de la selecció d'inversions al sector
privat.

Aquesta eina d'anàlisi consisteix en avaluar, en termes monetaris, el
corrent de beneficis (els beneficis es calculen d'acord amb els preus ombra,
definits com l'augment de benestar social originat per una unitat extra de
producció pública) que genera cada una de les alternatives que s'estudien,
avaluar en termes monetaris el corrent de costos (aquests es valoren com
costos d'oportunitat social per la utilització d'una unitat extra de recursos)
corresponent i reduir ambdós corrents a un valor actual mitjançant una taxa
de descompte (aquesta taxa és la taxa social marginal de descompte). Per
tal que, mitjançant un criteri de decisió (valor actualitzat net, taxa de
rendiment intern, ratio benefici/cost ), escollir la millor alternativa, des
del punt de vista de la societat.
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Abans dels anys 70, l'enfocament tradicional de l'ACB no feia cap
referència crítica al mercat, és a dir en l'avaluació de programes públics
s'aplicaven els mateixos principis que en l'avaluació privada Però a partir
dels anys 70, sorgeix un nou enfocament en l'avaluació econòmica de
programes, que qüestiona l'acceptació dels preus del mercat com un
mecanisme que permeti aconseguir una assignació socialment eficient.

D'altra banda, autors com Rosen, Polany, ... qüestionen la utilitat pràctica
d'aquest enfocament metodològic, adduint l'elevada quantitat d'informació
necessària per especificar i avaluar una funció de benestar social. Aquest
argument de tipus institucionalista, alternatiu a l'enfocament més ortodox
que utilitza únicament supòsits de l'Economia del Benestar, considera
l'ACB com una tècnica d'anàlisi sistemàtic de totes les facetes d'una presa
de decisió, sota determinats judicis de valor explicitats.

Pel que fa a l'Anàlisi Cost-Eficàcia, aquesta és una eina alternativa per fer
front al problema dels intangibles mitjançant la renúncia a l'intent de
valoració monetària. L'Anàlisi Cost-Eficàcia (ACE) permet mesurar la
relació entre els costos totals d'un programa i els seus objectius. Ambdues
variables; costos i eficàcia, es quantifiquen però no necessàriament en
termes monetaris. En aquest cas, l'avaluació es realitza de manera anàloga
a l'Anàlisi Cost-Benefici, excepte en la manca d'avaluació monetària dels
beneficis i la seva substitució per alguna mesura que indiqui l'eficàcia del
programa.

Finalment, s'ha vist l'Anàlisi Cost-Eficiència. En aquest tipus d'avaluació
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 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: l'anàlisi de frontera. En aquest cas, l'anàlisi es pot classificar en
dos grups segons s'apliqui una tècnica paramètrica de tipus determinista,
estocàstica, o bé una tècnica no paramètrica l'anàlisi envoltant de dades.

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
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combinació d'informació, anàlisi i recursos en un context temporal i la
manera en que es presentaran els resultats de l'avaluació.

Entre els instruments de recollida de la informació els més utilitzats són: el
qüestionari, l'enquesta, l'observació i la recopilació i anàlisi documental.
Per últim, mitjançant l'informe final es donen a conèixer els resultats de
l'avaluació.

• Resum, conclusions i propostes de la segona part

En la segona part del projecte, de tipus empíric, s'ha dut 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
Ocupacional3. Mentre que el segon estudi d'avaluació tracta els Programes
de Garantia Social4

Des d'aquesta perspectiva, en el capítol IV s'han assenyalat quins són els
objectius de la FPO, des del punt de vista de l'Administració, així com les
característiques d'aquesta política de formació. Amb relació als primers, 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 ocupació i, pel que fa als treballadors queja estan empleats, la
millora de la competitivitat de les empreses on treballen i el seu progrés
professional i laboral. Amb la finalitat d'aconseguir la màxima integració i
promoció laboral dels treballadors (ocupats i desocupats) i també la
competitivitat de les empreses basada en el desenvolupament de les
capacitats dels seus recursos humans". 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.

Pel que fa a les característiques, la FPO esta 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

3 Aquesta neix a partir de la Llei Bàsica de l'Ocupació (Llei 51/80, de 8 d'octubre).
L'article 14 d'aquesta Llei disposa que PINEM, amb relació als programes de promoció
d'ocupació, ha d'establir un programa anual de Formació Professional Ocupacional.

4 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 del sistema educatiu.
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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.

L'article 14 de la Llei Bàsica d'Ocupació de 8 d'octubre de 1980, 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. D'aquesta manera, un dels pilars que fonamenten els
programes de FPO és la inserció professional dels treballadors desocupats
en aquelles activitats que prèviament s'han considerat oportunes i viables.
Per això els programes tenen una duració variable i un caràcter de formació
intensiva. Al mateix temps, la majoria d'aquests no estan associats a ofertes
de treball per empreses concretes, sinó a la seva hipotètica possibilitat.

D'entre les característiques de la FPO s'ha fet 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.

En aquest marc, l'estudi d'avaluació aplicat a la Formació Professional
Ocupacional, s'ha centrat en els programes de FPO realitzats a la comarca
del Segrià durant l'any 1992 i adreçats al col·lectiu de treballadors
desocupats. Pel que fa a l'àmbit de l'estudi s'ha optat per l'àmbit comarcal,
essent la comarca del Segrià la més representativa, de les terres de ponent,
amb relació al nombre de programes impartits, nombre de centres
col·laboradors, de participants i branques d'especialitats. 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 realitzat tenint present que la seva finalitat és trobar resposta
als aspectes sobre l'eficàcia dels programes analitzats, és a dir, detectar el
grau d'acompliment dels objectius assignats a la FPO, 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.

Amb relació al model d'avaluació s'ha escollit per un model clàssic, i dins
d'aquesta categoria s'ha optat per un dels models d'avaluació per a la presa
de decisió. En concret, el model aplicat ha estat el model CIPP que
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engloba l'avaluació de diferents parts: el context, l'input, el procés i el
producte. Els objectius i metodologia aplicada, en cada una de la quatre
parts, ha estat la següent.

-v

En l'avaluació de context, s'ha analitzat si la millora qualificativa,
proporcionada mitjançant la FPO, s'ha adaptat als requeriments de la
demanda de treball. Des d'aquest punt de vista, 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 classificats per especialitats i les ofertes
d'ocupació registrades per PINEM durant l'any 1993, període en que els
treballadors formats intenten incorporar-se al món laboral. En aquest
procés, s'ha calculat un índex d'esbiaixament a partir de la relació entre
treballadors formats i nombre de col·locacions.

Per completar l'avaluació de context, s'ha comparat el nombre de
programes impartits durant l'any 1992 amb els de l'any 1993, amb la
finalitat de comprovar si durant aquest any es va corregir el desfàs entre
formació i ocupació, produït en certes especialitats, durant l'any anterior.

Alhora, s'ha volgut conèixer quina és la valoració de l'empresa respecte a
la FPO. 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'empresariat vers aquest tipus de formació.

En la segona part, l'avaluació d'input i procés, s'ha avaluat la tasca
realitzada pels centres col·laboradors del Segrià, que van impartir
programes de FPO durant l'any 1992. L'instrument aplicat fou mitjançant
una entrevista personal a cada un dels 67 centres.

Pel que fa a l'avaluació de producte, 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 dels
treballadors formats.

L'instrument aplicat en aquest estudi és l'entrevista personal, mitjançant un
qüestionari estructurat de tipus longitudinal, que recull de manera
retrospectiva l'itinerari de l'individu. Aquestes s'han realitzat, durant el
juny-juliol de l'any 1995, a una mostra representativa de treballadors
formats durant l'any 1992.
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Amb relació al mètode, que s'ha seguit durant la investigació, aquest forma
part del paradigma no experimental, 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 control5.

D'altra banda, en l'elecció de les fases del procés d'avaluació s'ha seguit
l'esquema tradicional. Aquest no té en compte la participació de les
persones 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.

Amb relació al tipus d'avaluació, 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-Eficàcia

Finalment, els resultats de l'estudi, mostren d'una banda, els resultats sobre
l'eficàcia dels programes de FPO, i d'una altra els resultats sobre els costos
d'aquest tipus de formació. Amb relació, als primers, els resultats sobre
l'eficàcia dels programes de FPO són els següents.

En els resultats de l'avaluació de context 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 se situen en un marge eficaç. Per
contra, en nou de les 30 especialitats es va produir un excés de formació,
amb relació a les demandes del mercat de treball. Aquest fet mostra que les

5 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. Així doncs, el mètode consisteix en
mesurar els efectes del programa en una situació posterior a la seva execució.
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especialitats de FPO, impartides durant l'any 1992 no es van adequar a les
exigències de les futures demandes d'ocupació. Finalment, les especialitats,
en les que la formació està subrepresentada, amb relació al nombre de
col·locacions registrades durant 1993, són divuit. Des d'aquest punt de
vista, i tenint en compte els resultats obtinguts, la conclusió que es pot
extraure és la dificultat de trobar una lògica en la manera que
l'Administració distribueix els recursos financers, materials i humans que
es mobilitzen en la Formació Professional Ocupacional.

En aquest sentit, la manca de coherència detectada, entre la distribució
ocupacional de la FPO i l'oferta d'ocupació indica una manca 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.

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

En aquest sentit, 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. Des d'aquest punt de vista, cal
incidir en la necessitat i la corresponent comprovació de que qualsevol
acció formativa ha d'ésser precedida de la prospecció i de l'anàlisi de les
necessitats corresponents, de manera que s'aconsegueixi l'adequació entre
mitjans i fins.

Pel que fa a l'opinió de l'empresariat, entre un 40% i 50% de les empreses
coneix 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 :
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• Hi ha una 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.

• Es produeix un retard en l'adaptació de les qualificacions, amb relació a
l'evolució de la realitat productiva.

• S'observa una manca de pràctiques en les empreses durant el programa
de formació.

• La duració dels programes de formació ocupacional és insuficient.

Des d'una altra òptica, els resultats obtinguts en l'avaluació d'input i
procés, 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, mostren les següents conclusions i
conseqüències:

Més del 50% dels centres tenen una experiència en FPO superior a cinc
anys. D'altra banda, 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 en un
9,5% dels casos es 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. Amb relació a la
duració dels programes de FPO, més de la meitat dels centres van impartir
1 o 2 programes de FPO, de 200 a 250 hores de durada.

Per detectar les mancances de formació existents en el mercat de treball, en
un 29% dels casos, el centre afirma que fa una prospecció a les empreses.
Aquest 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.

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.
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D'altra banda, 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.

Mitjançant el seguiment de T assistència dels participants al programa, al
finalitzar aquest, es valora el nivell de concurrència 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.
Tanmateix però, l'assistència no garanteix l'aprenentatge.

En conseqüència, aquest, és un aspecte molt important per tal d'avaluar
l'eficàcia de la FPO, 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 no valoraran correctament el títol acreditatiu del programa de
formació realitzat.

Paral·lelament, un 31% dels centres requereix algun tipus de lloguer
addicional a conseqüència dels programes de FPO que imparteix. D'aquí
l'afirmació de que 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. D'altra banda, la subvenció que atorga el
Departament de Treball compensa el cost que suposa el lloguer addicional
d'aquests mitjans materials o personals.

En aquest sentit, 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.

Per últim, amb relació als resultats de l'avaluació de producte, aquests
s'han obtingut a partir de les enquestes realitzades als participants del
programes de FPO impartits durant l'any 1992 a la comarca del Segrià.
Així, la 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 el
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mateix, 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 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.

Globalment, 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. Alhora, un 53% dels treballadors van ampliar la seva
formació després de participar en el programa de FPO durant l'any 1992.
Tot i que, 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.

Des d'una altra òptica, 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 a la valoració general, que els treballadors formats donaven a la
satisfacció de les seves expectatives, envers el programa de FPO, aquesta
se situa en una valoració molt propera a la poca satisfacció. D'altra banda,
després de finalitzar el programa de FPO, un 28% dels treballadors formats
no va buscar una ocupació. En la majoria dels casos aquest fet es déu al
desig de continuar els estudis regláis, que realitzaven simultàniament amb
el programa de FPO.

Així, segons els centres col·laboradors, 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. En aquest sentit, cal tenir en
compte que el criteri de la inserció és el que aplica l'Administració per a
l'aprovació dels programes de FPO futurs.

Un altre aspecte, és que en general els treballadors formats, que busquen
feina al finalitzar el programa de FPO, ho fan activament, només un 3%
del col·lectiu que busca feina ho fa de manera passiva. No obstant això, un
71% dels treballadors que van buscar feina després de finalitzar el
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programa de FPO, han treballat durant un temps, entre el període 1993-
1995. 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%).

A més a més, 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 el següent aspecte: 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%.

f

Es evident, doncs, que 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.

Des d'aquesta perspectiva, per valorar el grau en què, des del punt de vista
dels enquestats, el lloc de treball s'ajustava a la formació realitzada, es va
aplicar un sistema de valoració ponderada. La puntuació mitjana obtinguda
té un valor de 0,47, situant la formació ocupacional entre poc i gens
ajustada a l'ocupació aconseguida. Mentre que la valoració dels aspectes
relacionats amb l'aprenentatge, la metodologia, els formadors i
l'organització del programa, obtenen unes puntuacions superior a 5 en tots
els apartats, i fluctuen entre 5,6 la puntuació més baixa i 7,5 la més alta.

Des d'una altra òptica, 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. Malgrat això,
només un 29% dels treballadors formats va realitzar pràctiques en alguna
empresa.

A més a més, 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
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.
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D'altra banda, la valoració global, que els treballadors formats han atorgat,
al nivell de coneixements que van adquirir en el programa de FPO es de
6,44 punts. Per contra, la valoració de la FPO amb relació a l'objectiu de
facilitar l'accés a un lloc de treball, rep una puntuació de 4,3. Aquesta
valoració indica que la FPO no aconsegueix aquest objectiu, i en
conseqüència esdevé no eficaç des d'aquest punt de vista.

En definitiva l'objectiu d'aquest apartat era avaluar si la FPO ha millorat
les perspectives laborals dels treballadors formats i si aquestes s'adeqüen
als requisits de la demanda empresarial. Així, amb relació al nivell

1 u iiiu^i \^i\j, ^10 iwouiïciko ui/iiiiguio iiivsiMia wii UIJL mv^n u motivnj, j cuiyo

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.

1 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
formació. D'altra banda, s'ha comparat aquest resultat de
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1
1

1

1
1

la comarca
de

del
Segrià, amb dades procedents d'altres fonts que abarquen àmbits diferents:

La taxa d'inserció dels treballadors formats en la FPO
durant 1992, a nivell nacional (INEM, 1994).

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

La taxa d'inserció dels treballadors formats en la FPO
durant 1 992, a Catalunya (INEM, 1 994).

La taxa d'inserció dels treballadors formats en la FPO
durant 1992, a la comarca del Segrià.

32,2%

40,7 %

39,3 %

48%

Les dades, fan referència al nivell d'inserció obtingut durant l'any 1993,
com pot apreciar-se, en tots els casos el percentatge és inferior al 50% i
similar a l'obtingut en aquest treball. En aquest context 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. És per això, que 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:
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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 s'ha vist, 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 (INEM, 1995). 38,7 %

La taxa d'inserció dels treballadors formats en la FPO
durant 1993, a Catalunya (INEM, 1995). 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.

Desprès de finalitzar l'estudi entorn a l'eficàcia de la FPO, l'Anàlisi Cost-
Eficàcia s'ha centrat en el cost d'aquests programes6. En aquest context, es
considera el cost com la valoració del sacrifici social associat a un
determinat projecte, és a dir amb la FPO. En concret, les fases incloses en
el procés de valoració dels costos han estat tres.

• Identificació dels elements: Aquesta fase requereix un nivell de detall
adequat, per assegurar que tots els recursos estan inclosos i s'han definit
correctament per valorar el seu cost.

6 Un punt molt important, són els judicis de valor que s'han realitzat en la valoració dels
costos i de l'eficàcia, perquè són un factor determinant dels resultats de l'avaluació.
L'omissió de certs costos, o certs resultats, la selecció d'un tipus d'interès massa alt o
massa baix, el mètode d'estimació dels costos i l'eficàcia, són àrees en les què els
judicis de valor poden modificar els resultats i les conclusions de l'avaluació.
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• Determinació del valor o cost dels elements: En el cas de la FPO hi ha
dos tipus d'elements: els de formació i els d'orientació professional. En
el primer cas, la valoració del cost dels elements de formació destinada
als treballadors desocupats del Segrià durant l'any 1992 fou de
594.266.567 PTA. El següent pas, la valoració del cost dels elements
d'orientació professional, ha estat de 30.194.514 PTA. L'últim pas, és
calcular el cost d'oportunitat que correspon als anterior costos. En
aquesta anàlisi s'ha aplicat la taxa del 5%, obtenint un cost d'oportunitat

l
•

1
l
•

de 31.228. 054 PTA. Finalment, la valoració total dels costos de al FPO,
és de 655.789.054 PTA.

- Anàlisi dels costos: En aquesta fase s'ha fet una anàlisi a partir del cost
total computat en la fase anterior. En primer lloc s'
per individu format. El criteri utilitzat ha estat

ha calculat el cost mig
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 mig es considera homogeni, tot i que cada
individu pot haver realitzat programes de durada diferent i especialitats no

1
1
1

1
1
1

1

1
1

afins.

Cost mig per treballador format en la FPO,
durant 1992 a la comarca del Segrià.

252.129 PTA.

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

Cost mig per treballador inserit amb posterioritat
a la FPO

el següent cost.

525.270 PTA.

Des d'aquesta punt de vista, si es compara els resultats anteriors, amb les
dades procedents d'altres estudis, realitzats per diferents autors:

Cost mig anual per treballador de FP (reglada) a
Catalunya durant 1985 en un centre públic. (San
Segundo, 1991).
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Cost mig anual per treballador de FP (reglada) en
centres privats durant 1985. (Mora, 1992).

95.546 PTA.

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 evident, doncs, que 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 mostren la següent
relació cost elevat/eficàcia baixa.

A nivell de Catalunya, les dades corresponents a l'any 1996, posen de
manifest que en molts casos la formació rebuda no coincideix amb les
qualificacions requerides pel mercat de treball, sinó que es correspon amb
les possibilitats i els interessos de les entitats que imparteixen aquest tipus
de formació. No en va, la majoria dels programes s'imparteixen en centres
de formació privats amb ànim de lucre. Alhora que, la distribució dels
recursos per comarques evidencia l'existència d'un repartiment irregular que
no permet aconseguir un equilibri territorial.

Aquest desajust en la programació i la planificació dels programes de FPO i
l'inexistència de criteris objectius en el repartiment dels recursos fa palesa la
manca de rigor i de criteris adequats per formar correctament els
treballadors desocupats i porta a qüestionar la validesa dels objectius
plantejats per a la Formació Ocuupacional.

Quant al segon estudi d'avaluació, aquest s'ha centrat en els Programes de
Garantia Social. 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. El treball s'ha
desenvolupat tenint en compte que els objectius de l'avaluació eren:

• 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 seves
competències: actituds i maduresa personal.
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• Conèixer com es valora el PGS per part de les empreses i per part dels
participants en el programa.

Amb relació al model d'avaluació. 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.

Pel que fa al mètode aplicat, aquest s'inclou dins del paradigma quasi
experimental que mostra un marge acceptable de rigor científic. En aquest
cas, no s'utilitza un grup de control, sinó que els mesuraments s'apliquen
només al grup experimental format pels participants dels PGS. En aquest
context, s'ha desenvolupat el disseny de series temporals que porta a cap
una sèrie de mesuraments, a intervals periòdics, a l'inici del PGS, a la
finalització del mateix, un any després de finalitzar i als dos anys després7.

Amb relació al tipus d'avaluació, 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 1'avaluador, es tracta d'una avaluació
mixta, en què l'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.

En la selecció de l'esquema s'ha optat per l'esquema participatiu 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. La
metodologia aplicada s'ha basat en l'ús de la tècnica de l'enquesta i
l'entrevista, obtenint els resultats i conclusions següents:

7 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 transversal. Donat que, aplicar 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.
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El col·lectiu que participa en els PGS són joves amb un elevat fracàs
escolar, desencisat del sistema educatiu i que deixa el sistema escolar sense
cap preparació o qualificació professional, i amb un desconeixement i manca
d'informació sobre el mercat de treball.

Al finalitzar el PGS un 28% dels aprenents tenen el nivell educatiu de PFI
incomplet, però aquest percentatge augmenta fins el 55% en el període
corresponent als dos anys posteriors al programa. D'aquí que aquesta és una
demostració objectiva de que els PGS tenen un efecte positiu, ja que
indueixen a millorar el nivell educatiu dels participants.

No obstant això, un 36% dels enquestats ha treballat, abans de realitzar el
PGS, en ocupacions poc qualificades. La majoria reconeix que l'educació
rebuda a l'escola ha estat insuficient, és a dir, són conscients de les seves
mancances formatives.

Les dades corresponents al total de la població enregistrada i diferenciada
per sexes, mostren com encara hi ha especialitats típicament masculines i
típicament femenines. Fet que es déu a que hi ha determinades professions
que són vistes amb connotacions masculines o femenines, tot i que les
professions no tenen gènere. Per evitar-ho, cal que en el moment de realitzar
les inscripcions els centres potenciïn la diversitat de sexes en totes les
especialitats.

La via d'informació més freqüent, per tal de conèixer l'existència dels PGS,
és a través dels educadors de l'institut o l'escola on estudiava l'aprenent. La
segona font és mitjançant amics i coneguts. 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. Al mateix temps, només un 5% dels
participants ha conegut el PGS mitjançant la premsa donat que aquest és un
mitjà d'informació poc estès entre la població jove. En aquest sentit, es
proposa la creació d'un catàleg unificat d'oferta de PGS així com la
necessitat de donar-ne difusió per les vies més adequades.

L'aprenent espera rebre, durant el programa, la formació necessària per tal
de desenvolupar un ofici i poder accedir al món laboral, és per això que el
PGS no ha de repetir els esquemes del món escolar. Amb relació a la
situació familiar dels participants, el nivell d'estudis dels pares és molt baix
( gairebé el 50% no ha finalitzat els estudis) i semblant al dels aprenents, és
a dir que el context familiar de l'aprenent que participa en el programa està
format per un baix nivell de formació.
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En aquest sentit, diferents autors opinen que les oportunitats formatives
depenen principalment de l'origen social, és a dir, que el nivell educatiu dels
pares és la principal variable que explica que un jove adquireixi estudis
postobligatoris. En conseqüència, el fracàs escolar dels aprenents esta molt
lligat al baix nivell educatiu dels pares.

Pel que fa a la valoració de les actituds relacionades amb el món laboral, es
pot considerar que s'ha aconseguit l'objectiu de prendre consciència de les
responsabilitats que s'exigeixen en un lloc de treball, perquè després de
finalitzar el programa, els aprenents 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), perquè estan acostumats a treballar sota les ordres
d'algú i prenen poques decisions per ells mateixos.

De fet, a l'iniciar el programa l'aprenent mostra una manca de confiança
sobre la seva capacitació per buscar una feina, no sap com fer-ho, ni on
anar. En aquest aspecte, la principal aportació del programa consisteix a
conscienciejar 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.

Des d'una altra perspectiva cal assenyalar que tot i que han interromput el
seu procés formatiu, els aprenents valoren la formació com un dels
fonaments amb els que es pot trobar una ocupació més fàcilment, per això
un 53% dels que finalitza el programa expressen la intencionalitat de
continuar els estudis que va deixar o bé iniciar un altre tipus de formació.
L'experiència de les pràctiques fa que 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 seu sou també és
menor.

Malgrat això, només en un 29% dels casos es materialitza aquesta
continuïtat. En general la reincorporació al sistema educatiu es produeix com
a conseqüència de que l'aprenent s'adona de les seves pròpies mancances
per tal d'accedir al món laboral en millors condicions.

La gran majoria d'aprenents i ex-aprenents considera el període de
pràctiques en l'empresa com una bona experiència perquè suposa una presa

329



I
I
I
I
I
I
I
1
I
I

I
i
I
I
I
I
1
1
I
I

Conclusions

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 que ajuden a la reinserció escolar.

Ara bé, la minoria que no valora les pràctiques positivament argumenta que
aquestes han estat abusives, per part de les empreses, o bé que han realitzat
un aprenentatge superficial, en aquest cas, les tasques realitzades en
l'empresa no estan relacionades amb el nivell de qualificació de l'aprenent,
sinó que han estat feines auxiliars que no corresponen al seu perfil
professional.

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 en els propers anys, i d'altra banda definir correctament
el perfil i tipus de feines que els aprenents poden realitzar en cada empresa,
per tal d'ajustar el lloc de treball a desenvolupar al contingut del programa.
D'aquí la importància d'elaborar perfils professionals d'acord a les
necessitats empresarials.

A més a més, la durada del PGS és insuficient, això comporta que el
programa de formació sigui molt dens i que alguns aspectes es tractin
superficialment. També és necessari destinar més hores a la formació
tecnològica i disposar dels equipaments i materials adequats. Alhora que una
major duració de les pràctiques en l'empresa i adequació d'aquestes al perfil
professional de l'aprenent.

En aquest sentit, cal assenyalar que difícilment en un sòl programa,
l'aprenent pot 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.

Un altre aspecte analitzat, al llarg del projecte, és la situació posterior al
finalitzar el PGS. 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 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
és un factor que condiciona la posterior taxa d'inserció.
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Per aquest motiu, es justifica i cal fomentar la creació d'un servei postmòdul
de Tutoria i Orientació Laboral (T.O.L.)8 per tal de realitzar un seguiment
de l'ex-aprenent amb posterioritat al programa. Al mateix temps hi ha un
percentatge important (entre el 25-35%) que mostra una actitud activa i amb
iniciativa, és a dir que es mou per buscar feina.

La majoria d'aprenents busquen una ocupació relacionada amb el programa
que ha realitzat, mentre que una part també important estan disposats a
acceptar qualsevol tipus de feina. Però no estan disposats a acceptar una
feina en qualsevol condició.

Els itineraris d'inserció en cada un dels intervals temporals posteriors al
PGS estan condicionats per una mostra de participants amb actitud passiva i
per un nombre considerable d'ofertes de treball rebutjades. Les dades
mostren les següents taxes d'inserció.

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 mesos. 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.

Alhora, entre un 50-70% dels enquestats que han accedit a una ocupació,
arriben a conèixer l'existència d'aquest lloc de treball a través de les seves
amistats o familiars, es tracta d'una xarxa de caràcter informal en la que el
jove es mou amb molta més agilitat que en les vies oficials. D'altra banda,
per facilitar la inserció professional dels aprenents cal que les especialitats
que s'imparteixen estiguin adaptades a les possibilitats reals del mercat de
treball.

La majoria dels aprenents, que treballen o han treballat, manifesten tenir un
contracte d'aprenentatge o bé treballar sense cap relació contractual. Es
tracta, doncs, de feines precàries i poc qualificades, amb una alta
temporalitat (entre 1 i 6 mesos) i amb un nivell contractual associat a un baix
grau salarial i condicions laborals (sense dret a la prestació d'atur ni ILT).

8 Assenyalar que aquesta és una iniciativa que des del febrer de 1996 es realitza per part
del Patronat Municipal d'Educació de Terrassa, i que l'Àrea d'Educació de la Diputació
de Barcelona ha endegat el gener de 1997.
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És evident, doncs, que 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 en el programa.

Dels factors que faciliten l'accés a una feina, segons l'opinió dels
enquestats, en primer lloc destaca el nivell d'estudis assolit, aquests opinen
que tant la formació rebuda durant el PGS com la formació o educació
anterior ha estat útil en el treball realitzat.

En segon lloc, es considera que l'experiència laboral és un element
important a l'hora d'inserir-se posteriorment, perquè en les feines que no
requereixen una qualificació especial, que són els llocs de treball on
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 (responsabilitat, puntualitat, ordre, neteja, etc.).

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'Ocupació. Actualment en els programes cofinançats per l'FSE, el títol està
acreditat per aquest organisme.

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. Per tant, el canvi d'actituds és un dels
assoliments més importants del PGS, que està relacionat amb la presa de
consciència sobre les necessitats que exigeix el mercat de treball.

En general els aprenents enquestats consideren que va valer la pena fer el
programa, aquest és un fet significatiu que es pot interpretar com la
conseqüència de que un grup de joves que no ha completat el sistema reglat,
considera un èxit haver estat capaç de finalitzar el programa. D'altra banda,
opinen que per millorar-ne l'eficàcia és necessari un període de pràctiques
en l'empresa més llarg i més complet, a la vegada que més material i hores
per a realitzar la formació tecnològica.

Per últim l'opinió dels empleadors mostra que aquests tenen un elevat
desconeixement entorn al funcionament i objectius d'aquests programes. En
aquest sentit, cal dur a terme una campanya d'informació adreçada al sector
empresarial per tal de donar a conèixer l'existència de diferents programes
que complementen la formació de l'individu mitjançant la realització d'un
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període de practiques en el sector empresarial. Una eina que facilitaria
aquesta tasca és 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. Alhora, la possibilitat de contractar l'aprenent
un cop finalitzat el període de pràctiques és un factor molt relacionat amb
l'existència de possibles vacants a cobrir.

Per últim, a partir dels resultats obtinguts en els dos estudis d'avaluació
realitzats, són diverses les raons que poden fer pensar que la formació
resulta insuficient, que és massa limitada per aconseguir els objectius que té
assignats i que és inadequada per als col·lectius als que s'adreça. A més a
més, condemnar una política de formació perquè no es tradueix en una
reducció substancial de l'ocupació revelaria potser una òptica equivocada.

En aquest sentit, segurament no hi ha un únic procediment que permeti
subsanar aquestes deficiències, sinó que cal estudiar i oferir un conjunt
d'alternatives. Un sistema de vals o préstecs als individus en formació
potser seria preferible als subsidis directes, però també hi pot haver motius
que justifiquin certs estímuls en forma de subvencions de costos o
desgravacions fiscals per a l'empresarial La formació a l'empresa, moltes
vegades és la millor via per impartir les qualificacions necessàries, però
d'altra banda, l'Administració pública té dificultats per vetllar aquestes
activitats.
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. Segrià.
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™ participar en un PGS.
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Els programes de Formació i Inserció Professional inclosos en F Ordre de
31 de juliol de 1985 i els col·lectius als que van adreçats són:

1.- Garantia de suport formatiu a joves contractats per la formació.

Mitjançant aquest programa s'intenta que tots els joves contractats per la
formació, segons el Reial Decret 1992/1984 de 31 d'octubre, realitzin un
programa de FPO, amb la finalitat de que al acabar el contracte, tinguin
un títol d'aquesta modalitat de formació professional. També se'ls facilita
la possibilitat d'accedir a programes de formació compensatòria, si no
tenen el títol de graduat escolar.

Els programes de FPO es poden dur a terme per l'INEM directament, pels
seus centres col·laboradors o per les pròpies empreses en les que els
treballadors prestin servei.

2.- Programes de FPO per joves aturats amb edats compreses entre 20
i 25 anys, que no tinguin titulació per accedir a contractes en
pràctiques.

g L'INEM organitza programes de FPO per a joves aturats majors de 20 i
menors de 25 anys que no tinguin un títol suficient per ser contractats en

I pràctiques. Per participar en aquests tenen prioritat els joves de major edat.
Els assistents als programes reben de l'INEM una beca individual de 500

g pts. per dia lectiu.

3.- FPO per aturats de llarga durada majors de 25 anys.

Aquests estan adreçats als desocupats, majors de 25 anys que porten

I inscrits com aturats més de dos anys i no siguin perceptors de prestacions o
subsidis d'atur. L'objectiu és la qualificació bàsica i reciclatge professional
d'aquest col·lectiu.

Per participar en aquest programa tenen prioritat els treballadors que
porten més temps inscrits com aturats. El treballador rep durant
l'assistència al programa una ajuda equivalent al 75% del salari mínim
interprofessional.

4.- Garantia de contracte en pràctiques de sis mesos per joves majors
de 25 anys i menors de 30 anys, que busquen el seu primer treball i
tenen titulació suficient.
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Aquest projecte s'inclou en els programes de inserció professional i pretén
incentivar la contractació de joves treballadors en pràctiques. Es concedeix
una subvenció del 33% del cost salarial dels sis primers mesos del
contracte i del 25% la resta dels mesos, fins un màxim de mig any, per
realitzar contractes en pràctiques que tinguin una duració mínima de sis
mesos amb joves entre 25 i 30 anys demandants de la primera ocupació.

5.-Ajuda salarial excepcional per les noves contractacions en
pràctiques de joves titulats de FP de segon grau.

Es concedeix una subvenció del 30% del cost salarial durant els sis primers
mesos de contracte i del 25% la resta dels mesos, fins un màxim de sis
mesos més, per la firma de contractes en pràctiques que es realitzen per un
mínim de 6 mesos amb joves menors de 25 anys, demandants de primera
ocupació i que tenen la titulació de FP de segon grau. Els 3 programes
següents estan inclosos en el tipus de programa de recuperació de
l'escolaritat i de l'ensenyança en alternança.

6.- Formació compensatòria de joves menors de 16 anys.

Els joves menors de 16 anys que no han finalitzat l'EGB, poden rebre
formació compensatòria complementada amb suport ocupacional. Els
formadors d'aquest programa poden ser treballadors aturats i perceptors
del subsidi d'atur que estan capacitats per impartir aquest tipus
d'ensenyança. La diferència entre la quantia de les prestacions d'atur i el
corresponent sou fixat per conveni es finança amb càrrec al pressupost de
l'INEM.

7.- Programa de FP de segon grau en alternança.

La finalitat d'aquest programa, és facilitar als participants de FP de segon
grau la realització de pràctiques professionals en les empreses, per adequar
els coneixements teòric-pràctics adquirits en els Instituts de FP a la realitat
tecnològica i empresarial.

Els Centres de FP poden concertar amb empreses, perquè els participants
de FP, de segon grau, realitzin pràctiques, com a part integrant dels seus
estudis acadèmics. En el concert entre ambdues entitats s'ha de concretar el
contingut específic de les pràctiques professionals, les condicions en les
que es desenvoluparan, el calendari, l'horari i el lloc de l'empresa on es
realitzaran.
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Les beques als participants, incloent el cost de desplaçament i de
manutenció és de 800 pessetes per persona i dia. La compensació
econòmica a les empreses, per les despeses que es poden produir, incloent
una pòlissa d'accidents de treball, és de 500 pts per participant i dia.

Aquest tipus de programa, té reticències per part dels sindicats al
considerar que pot ser una manera d'encobrir ocupació. (Rodríguez, 1991).
És un programa que té deficiències importants, perquè no s'ha configurat
una formació dual entre els centres educatius i les empreses, i existeix poca
relació, en molts casos, entre les pràctiques i els estudis que el participant
ha programat. És necessari fer més eficaç la figura del tutor de pràctiques
en les empreses i fomentar la participació dels empresaris i sindicats en els
departaments d'orientació dels centres.

8.- Formació compensatòria d'adults i homologació de la formació
ocupacional realitzada durant el Servei Militar.

Entre els Ministeris de Treball i Seguretat Social, Defensa i Educació i
Ciència es poden establir convenis que permeten finalitzar l'EGB als joves
que compleixen el Servei Militar o la prestació social substitutòria, i
homologar amb certificats de professionalitat la formació ocupacional
d'utilitat civil, impartida per la Força Armada.

Els dos programes últims, inclosos en aquesta Ordre, estan destinats al
reciclatge professional en T àmbit rural i en sectors o empreses en
reconversió industrial.

9.- FPO en l'àmbit rural.

Es financen programes de FPO pel reciclatge o perfeccionament
professional de treballadors eventuals del camp, o l'adaptació de noves
tecnologies d'explotació agropequàries. Els participants obtenen una beca
de 500 pts. per persona i dia programat.

10.- Formació Ocupacional en sectors o empreses en reconversió
industrial.

S'organitza programes de FPO pel reciclatge i perfeccionament
professional de treballadors acollits als Fons de Promoció de l'Ocupació, o
suspesos temporalment per expedients de regulació d'ocupació en
empreses en procés de reestructuració.
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En l'Ordre de 9 de febrer de 1987, s'amplia el programes de FPO i
s'incorpora els col·lectius formats per persones ocupades, autònoms,
minusvàlids, emigrants i altres col·lectius no inclosos anteriorment.

11.- FPO del personal d'empreses i de treballadors autònoms.

L'INEM firma Convenis de Col·laboració amb empreses per dur a terme
programes de més de 100 hores de duració que possibiliten la formació
professional del personal de l'empresa o dels treballadors autònoms, per
facilitar la seva adaptació als canvis ocupacionals originats amb la
introducció de noves tecnologies en els processos productius o per la
implantació de noves tècniques de gestió empresarial.

12.- Formació Professional de Socis de Cooperatives i Societats
Anònimes Laborals.

La Direcció General de Cooperatives i Societats Laborals, amb la
col·laboració de l'INEM porta a terme programes de més de 100 hores de
duració per la formació professional dels socis de Cooperatives i SAL, o
per aquelles persones que volen constituir o integrar-se en aquest tipus de
societat.

13.- FPO de minusvàlids.

L'Institut Nacional de Serveis Socials, amb la col·laboració de l'INEM,
realitzen programes de Formació Professional per treballadors minusvàlids
amb la finalitat de possibilitar la seva incorporació al mercat de treball.

14.- FPO per emigrants.

La Direcció General de T Institut Espanyol d'Emigració en col·laboració
amb l'INEM, realitza programes de Formació Professional pels
treballadors emigrants, els seus familiars i per aquells retornats a Espanya,
afavorint d'aquesta manera la seva inserció en el mercat de treball.

15.- FPO per marginats socials i minories ètniques.

El Ministeri de Treball i Seguretat Social a través de l'INEM organitza
programes de FPO destinats a facilitar la inserció en el mercat de treball,
de les persones en situació de marginació social o que pertanyen a
minories ètniques.
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Segons l'entrevista realitzada al CIFO (Centre d'Innovació i Formació
Ocupacional) de Lleida, les minories ètniques que conviuen a les
comarques de Lleida, són molt reàcies a participar en els programes de
FPO.

16.- FPO per altres col·lectius.

L'INEM realitza programes per possibilitar la formació ocupacional dels
demandants d'ocupació no aturats, dels treballadors que reben prestacions
econòmiques per atur, o dels desocupats majors de 25 anys que estan
inscrits com desocupats més d'un any.

Aquest mateix any 1987, una disposició transitòria canvia el col·lectiu de
treballadors afectats en el programa de inserció professional de contractes
en pràctiques, i es dóna preferència per la contractació en pràctiques als
demandants de primera ocupació amb responsabilitats familiars que estan
més d'un any inscrits com aturats. En l'Ordre de 22 de gener de 1988,
s'eliminen els programes n° 3,4,5 i 7 esmentats i s'introdueix sis nous
programes.

17.- Programes de FPO amb pràctica professional en les empreses per
joves aturats menors de 18 anys.

L'INEM pot facilitaríais treballadors menors de 18 anys que participen en
els programes de FPO, la realització de pràctiques professionals en
empreses i organismes públics, sense que existeixi relació laboral entre
aquests organismes i els individus que realitzen les pràctiques.
La duració total de l'acció formativa no pot ser inferior a 800 hores. En
aquest termini s'inclou un període de pràctiques professionals no inferior a
200 ni superior a 400. Els treballadors i empreses que participen en aquest
programa reben una beca.

18.- Programa de FPO per aturats de llarga durada.

La finalitat d'aquest programa és la mateixa que la del programa n° 3, es
modifica però, els requisits per ser-hi inclòs. No es fixa límits a l'edat, i es
considera treballador desocupat de llarga durada quan està inscrit més d'un
any com aturat (anteriorment el període era de dos anys).
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19.- Contractes en practiques per determinats col·lectius.

Les empreses que realitzen contractes de pràctiques, amb l'objectiu de
facilitar una pràctica professional escaient al nivell de formació dels
treballadors inclosos en els següents col·lectius, tenen dret a rebre una
subvenció :

• Desocupats que tenen titulació de FP de segon grau o equivalent i porten
dos anys o més inscrits com aturats.

• Demandants de primera ocupació que estan inscrits com desocupats més
de dos anys.

Es consideren demandants de primera ocupació, aquells que no han
treballat amb anterioritat més de tres mesos.

20.- Ajut salarial per les noves contractacions en pràctiques.

Els contractes en pràctiques a temps complert realitzats amb persones que
pertanyen al col·lectiu de l'anterior programa tenen dret a una subvenció
de 120.000 pts pels contractes que tenen una durada inicial entre sis i dotze
mesos, de 240.000 pts quan tenen una durada inicial de 12 a 24 mesos i de
280.000 pts quan tenen una durada inicial mínima de 24 mesos.

21.- Programa de formació en alternança dels participants de FP de
segon grau i Universitaris

La finalitat, requisits i subvenció dels participants de FP de segon grau són
els mateixos que els descrits en el programa número 7. En el cas dels
participants universitaris, PINEM mitjançant els concerts que subscriu amb
les Universitats finança la realització d'accions de pràctica professional,
per part dels participants de l'últim programa d'ensenyança universitària,
en les empreses i Organitzacions amb les que subscriu el corresponent
acord. Els ajuts econòmics són els mateixos que en el cas dels participants
de FP de II grau.

22.- Programa de FPO de dones en aquelles activitats que estan
subrepresentades.

Es realitza programes per dones desocupades per afavorir la seva inserció
o reintegració professional en aquells sectors, activitats i ocupacions en
que el col·lectiu femení està subrepresentat.
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Aquests reben de l'INEM una beca individual per dia lectiu de 550 pts.,
quan tenen una edat inferior a 25 anys, i una ajuda mensual equivalent al
75% del SMI, quan són majors d'aquesta edat i porten més d'un any
inscrites com aturades.

La percepció d'aquestes quantitats està condicionada a que la duració
diària dels programes no sigui inferior a quatre hores i la duració setmanal
superior a 20 hores.

Els participants en els programes de FPO, que s'han de desplaçar de la
seva localitat per assistir als programes, reben en concepte de transport i
manutenció una ajuda de 865 pts. per dia lectiu, sempre i quan la duració
del programa sigui superior a 20 hores setmanals.

Aquestes ajudes econòmiques o beques no es concedeixen als participants
que reben prestacions o subsidi de l'atur, excepte les que corresponen als
conceptes de transport, allotjament i manutenció. En el Reial Decret
1618/1990 de 14 de desembre no s'inclou els programes n° 2,3,17,19,20 i
22, d'altra banda s'inicien cinc nous programes.

23.- Programa de FPO per joves aturats menors de 25 anys.

L'INEM organitza programes adaptats a les necessitats del mercat de
treball, per joves aturats menors de 25 anys, amb qualificacions
insuficients o inadequades per la seva inserció laboral o per la utilització
substancial de noves tecnologies. Els participants reben una beca.

24.- Programa de FPO per joves entre 25 i 30 anys.

Es facilita FPO a joves aturats amb edats incloses entre 25 i 30 anys que no
han treballat amb anterioritat més de 3 mesos.

L'INEM facilita als participants dels programes 18 i 23 la realització de
pràctiques professionals en Centres de Formació, apropiats tècnicament,
per dur a terme aquestes pràctiques, o en empreses i Organitzacions amb
les que s'estableix el corresponent concert. Aquestes pràctiques han de ser
adequades amb els coneixements adquirits durant el programa de FPO.
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L'INEM facilita a cada treballador que realitza les pràctiques, un quadern
que complimenta el Centre de Formació o de treball i en el que s'especifica
el contingut i les tasques realitzades en les pràctiques. En base a aquest
quadern l'INEM fa constar en el certificat que aquest obté, les pràctiques
professionals realitzades, ambdós reben una ajuda econòmica.

26.- Programa de FPO adreçat a dones que intenten reintegrar-se a
l'activitat, a formar-les en aquelles activitats en que estan
subrepresentades o a facilitar la inserció professional de dones amb
responsabilitats familiars i especials dificultats en la recerca
d'ocupació.

Aquest programa amplia i substitueix el programa n° 22.Es realitza
programes per dones majors de 25 anys que, després d'una interrupció de
més de 5 anys a partir de l'extinció del contracte anterior, desitja
reintegrar-se al treball buscant activament una ocupació, sempre i quan
aquesta formació sigui necessària per l'actualització, perfeccionament o
reciclatge professional de la dona a la nova ocupació, i que les
qualificacions resultants s'adaptin a les necessitats del mercat de treball.

També s'imparteix programes per a dones separades per afavorir la seva
inserció o reintegració professional en aquells sectors, activitats i
ocupacions en que el col.lectiu femení està subrepresentat.

Es realitzen accions formatives en favor de dones amb responsabilitats
familiars que degut a la seva situació econòmica i familiar, necessiten una
qualificació professional prèvia a la seva integració en el mercat de treball.

27.- Programa de FPO per treballadors que participen en programes
conjunts amb organismes de formació d'altres Estats membres de la
CEE.

Es desenvolupa programes conjunts amb Organitzacions o Entitats de
Formació Professional, d'un altre Estat membre de la CEE, confinançats
amb el Fons Social Europeu i que inclou períodes d'estancia per
treballadors i formadors fora del país d'origen. Els primers reben una ajuda
econòmica.

En els programes fins ara exposats i sobretot abans de 1990, s'està
realitzant d'una manera indirecta una funció de protecció de l'atur. Es fa
passar a segon terme la formació professional, per això es subvenciona en
funció de la presència en els programes i es sanciona la seva absenència.

380



No es mostra una autèntica formació professional, sinó que s'intenta
subsanar mitjançant aquestes accions una situació d'atur no indemnitzat.
Es dóna més importància a la reducció de l'atur que a la formació
(Castiñeira, 1987).

En virtud del Decret 257/1991 de 25 de novembre, s'assignen al
Departament de Treball les funcions transferides a la Generalitat de
Catalunya en matèria de FPO. La Direcció General d'Ocupació
desenvolupa programes de formació ocupacional, en l'àmbit territorial de
Catalunya, destinats a la preparació de treballadors per accedir a una
ocupació o per promocionar-se en un lloc de treball.

Aquestes accions formatives es desenvolupen en el marc de cinc
programes: Formació del Fons Social Europeu, Accions de Xoc, Formació
del Pla FIP, Integració de treballadors amb especials dificultats i Formació
a distància.

l.-Accions del Fons Social Europeu.

Les accions de formació cofinançades pel Fons Social Europeu a
Catalunya, d'acord amb la normativa comunitària, han de perseguir els
objectius següents:

a.- Combatre l'atur de llarga durada i facilitar la inserció professional dels
joves i de les persones exposades a l'exclusió del mercat laboral.

b.- Facilitar l'adaptació dels treballadors a les mutacions industrials i a
l'evolució dels sistemes de producció.

c.- Reconversió de zones o comarques greument afectades pel declivi
industrial.

d.- Fomentar el desenvolupament rural facilitant l'ajustament estructural
d'aquestes zones.

En aquells programes en els quals l'FSE aprova la inclusió d'una acció
d'orientació professional, el Departament de Treball l'encomana a gabinets
d'orientació professional especialitzats.
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2.- Programa de formado de treballadors en determinats sectors de la
producció. Accions de XOC.

Aquest programa té com a finalitat organitzar accions destinades a
l'adaptació laboral dels treballadors a les noves necessitats tècniques que
es presenten en determinades activitats econòmiques, la preparació per al
treball, la capacitació de treballadors per a la seva integració al món
laboral, amb un grau de qualificació adient, i la recuperació d'oficis
tradicionals que, tot i que tenen vigència, estan en procés d'extinció.

Tenen prioritat en l'adjudicació dels ajuts aquells projectes que prevegin
un major nivell d'ocupació i que són presentats per entitats que poden
garantir-ne el seguiment, l'avaluació i l'eficàcia ocupacional.

3.- Programes de formació ocupacional inclosos dins del Pla FIP.

Els programes descrits es regeixen per aquells aspectes, de la regulació del
Pla Nacional de Formació i Inserció Professional, que són d'aplicació a
Catalunya.

4.- Acions per a col·lectius amb especials dificultats d'integració
laboral.

Amb càrrec a aquest programa es subvencionen els centres col·laboradors
en matèria de formació o orientació professional que demostren tenir
experiència en el desenvolupament de les activitats d'aquest programa i
que presenten projectes que tenen com a objecte alguna de les accions
següents:

• Orientació i informació professional adreçades a facilitar la integració
laboral dels col·lectius amb especials dificultats d'integració laboral i
consistents en l'estudi individualitzat de les seves diferents aptituds,
preferències i capacitats.

• Formació ocupacional orientada a facilitar el coneixement o
perfeccionament d'una especialitat laboral.

• Adaptació i reciclatge professional de la població inclosa en aquest
col·lectiu amb l'objectiu de facilitar la seva integració i adequació al
mercat laboral.

382



I
I
_ • Potenciar la col·locació d'aquests col·lectius ja sigui per compte d'altri o
jj mitjançant projectes d'autoocupació.

fl • Altres accions que fan possible la integració dels col·lectius als quals
• s'adreça aquest programa.

I 5.- Programes de formació a distància.

I Els programes de formació a distància tenen un caràcter fonamentalment
* ocupacional i s'han d'adequar a les necessitats del mercat de treball

I
detectades mitjançant la prospecció prèvia que realitzen els centres
col·laboradors en formació a distància.

I En la valoració d'aquests programes a distància es tenen en compte d'una
manera especial les expectatives de col·locació i els resultats ocupacionals

I
obtinguts en accions anteriors. Es dóna prioritat a les accions de formació a
distància que s'adeqüen als següents criteris:

I • Metodologia semipresencial amb sessions presencials i seguiment
tutorial.

• • Aplicació, en el camp de la formació a distància, de les noves
^ tecnologies.

• Adreçar els programes a col·lectius que tenen dificultats per assistir a
• programes presencials.

. Els centres col·laboradors que imparteixen aquests programes han de
I disposar d'uns serveis pedagògics i administratius suficients per fer

adequadament les tasques de suport i ajut a l'individu que participa.
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I
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I

I
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I Annex II.- Fitxa d'expert, que el centre col·laborador, presenta al

Departament de Treball.
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Annexes

í Generalitat de Catalunya
I Departament de Treball

FITXA D'EXPERT

Entitat:.

Especialitat a impartir:_

Codi promotor /a : I

J^Júm. de Cens ;

Hores:

Núm. curs : i

Cognoms, nom :

Núm. D.N.I.
(Adjuntar fotocepia a» O.N.i.)

Adreça:

Telèfon

Població

Altres especialitats que podn'a impartir:

Formació :

Cursos de Formació de Formadors en els que ha panicipat: HORES

Experiència professional : ANYS

Exoenència docent :

'

ANYS

Sianatura cei resoonsaoie aei csmre

' csoai reservar oer a i'Aamin:sírsc:a
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Annex III.- Sol·licitud per a l'assistència de l'expert a un programa

• tècnic organitzat pel CIFO.
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RESULTATS DE LA SELECCIÓ

PROVES PSICOTÈCNIQUES

PROVES CULTURALS

PROVES PROFESSIONALS

ENTREVISTA

HA ESTAT SELECQONAT

APTE Q

APTE; Q
APTE Q

APTE Q

SI Q

MOTIUS PERQUÈ NO HA ESTAT SELECCIONAT

J

NO APTE Q

NOAPTE g

NO APTE • Q

NOAPTE Q

a
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Generalitat de Catalunya
. . Departament de Treball

Direcció General d'Ocupació

FTTXA D'ALUMNE

I.. DADES PERSONALSi

NOM I COGNOMS: ~
ADREÇA: NiVa, . . .'
rOBLACïO: „ , , ,... <Tt -'• - —
COMARCA; . . . , ' TFLFJ*N' ,.,.--
DATA NAIXEMENT- * . DNI w . . -.

J.. ESTUDIS REALITZATS:

i — i i — i , — i
I.- i— J LLICENCIATURA 4.. t— i FP lr. GRAU 7.. i— i EGB

2.. l—J CARRERA GRAU MIG S.- l— J COU S.- i_J CERT. ESTUDIS PRIMARIS

3.- l — i FP 2n. GRAU ' «.- t— J BUP 9.- < — ! ESTUDIS PRIMS. SCNSE FINALITZAR

ESPECIFIQUEU ESTUDIS:— —

TORMAdó fXJMPfjgtfpNTÁRlA;,

i. rFf/TBF nu prtfVA » *S « A«Ç5-
APUEÇA,- : _,-, ,... ,. , NOm '
CP. '. POHtAdÓ- • TTIÉFOISI-

<-ESrECIALrTAT/SQUEIMrARTOX: _. ..
ANTIGOTTAT EN FORMACIÓ OCUPAaONAL: _ :_
ANYS D' EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL EN L'FSFEClALrTAT: .

i- FJLECCIÓ DE MÒDULS:

i — i i — i
1.- * ' Li comunicació 6.* : t^n*cflvur>cnt dAtait per ordir^dcr

<~~l i — i
2.- i — l Dinimia de Érup» 7.- i — • AnUis 1 rooluaó <Je pnr*Jcoa

( — k - i i — i
3.- 1— ' Tccniqucs de moQvxbá . g.. 1 — ; Recmoa diiUcaci

»
i — l i — i

*•' ' — ' MclodologU didlcuci de U íormtctó ocuf»cionij 9.- l — ' AviLlu>d<i; oooccjxr I i¿cni<^ci

l — i i — i
S-- ' — ' Diceoy 1 prognaucio de U (armtàó ocupKiocaJ 10.- i — i Q mcladc òel cu

6.- HORARI DISPONIBLE! ;

l— l FEINERS MATINS l— l FEINERS TARDES i— ' DISSABTES MATINS

OBSERVACIONSí ' DATA I SIGNATURAj

^^
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Annex IV.- Imprès CC3E de justificació de les despeses i sol·licitud de

I liquidació final de la subvenció, que presenta el centre col·laborador a
l'INEM. No correspon en el cas de Catalunya.
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I

I

I

I

I

I

I
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8OE núm. 101 Jueves 23 abril 1994

PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN E WSERCION PROFESIONAL (PLAN F\P).R&aias
SUBVEl·K^NESPARACURSCSDEFORMACKDNOOlPAaOl·lAL

DECLARACIÓN DE GASTOS Y UQUIDACION FINAL DE CURSO

Ï-E

1 IDENTIFICACIÓN
DEL
CENTRO

Tmi in imnrtirimrMiirno

c
arrnn na n 1 1 1 1 • ; ; M i n n n mr 1 1 1 1 1 1 1 u iTiTT M U Í !

2 IOEHTIF1CACION
DEL
CURSO

3 DESAGREGACIÓN
DE LOS GASTOS
DEL CURSO

•* CURSO fe coónocmm-iuü rrooHuiAKMuaivom 1 1 1 1 f f l n i f 1 1 EI i / 1 n i E i f i n 1 1 1 [rrm seo
WMBRf BKCUUDU

r a u 1 1 u 1 1 u i n i n i nm i u 1 1 1 1 M u i u i u 1 1 1 1 u ir

4 RESULTADOS

5 AUTOUQUIDACION

GASTOS PARTE A - POR RETRIBUCIONES Da PROFESORADO Y OTRAS ACTTVDADES OE LOS DOCENTES

Q Suelte u honorarios de profesores •„

a SegurfSad Social a cargo fle fe empresa

TOTAL GASTOS PAflTE A (19*20*21) g£

GASTOS PARTE B • OTROS GASTOS DEL CURSO

o Segunde Acódente <tt tas auroras..

a Mírica Y materiales dttácBoca

O Amonnaoón de nstaacionn y equipos.

o Energia y mantEitimienn -_- Ffl I

o Gastas cénenles ; . ffl- I

TOTAL GASTOS PARTE B (23*24*2^26*27)

GASTOS DE DIRCtL JUSTIFICACIÓN (tox<M a*ai I H I M

TOTAL GASTOS Da CURSO (22*28*29) HO 1 1 1 1 1 1

F5 1 1 1

ANTICIPO PERCI8DO .̂

o Anticipo %ccnearo^a&surj«»oanlo&l<CC3A) M I M I I I I I I

RESTO A PERCIBIR (30 6 33)-40

RESTO A DEVOLVER (30 ò 39)-40 - fTl I I I M I I I I I

6 DATOS
BANCARIOS
AUTOLIQUIDAaON

7 DECLARACIÓN
Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE

a IP oc oa HEM e< EL UMCO oe snute A MKJM KM e. wat

IMPORTE A DEVOLVER AL INEM. (42)

• iOMUcún ow*

toa OAAAoma» eamoOT
RÉU* O*c/*e &3 tn wa

il ««OVM «n *t>«Mn« «• Sh0>«WUM«1Miaj*M «1 y U «•• t*«
i eor ***• Ooom (.»gM«OT> t09t/19aa 0* a te t·d·me'·t

i
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Jueves 23 ,-ibril 1094 ÜOEnum. 101

PLAM NACIONAL DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL (PLAN FIP). RJO. 631/93

SUBVENCIONES PARA CURSOS OE FORMACIÓN OCUPACIONAL

DECLARACIÓN OE CASTOS Y LIQUIDACIÓN FINAL DE CURSO

CC3-E
Centras

Colatendatn
(REVERSO)

CERTIFICACIÓN DE LA DJRECC10N PROVINCIAL |N»EXP.ECCHOI.IICO /

OjOña. -.—. .. Direcar/a Provindal

del lNEMen ... . . CERTIFICA que el curso _ se ha impartido

v 'ia ;rj c".tcriT\cú3. ¿e acuerdo ccn lo estailecdo en el Real Cocre'o 631/^53. de 3 de rruyo, y demAs norma'.-/! rc-gu-

de __de.i_99_
Orden de 16 de noviembre de 1992 (B.O.E. 18 de Noviembre)

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Sòcia!, sobre de!egacòn de einbudcnes.

EULA DIRECTOR/A PROVINCIAL

FDO.

INSTRUCCIONES

*<tóP^
ccupadonal del Plan FJ.P. en el momento desoficitarante el INEM lasoücrtud dafiquidadón final de subvendóndecaciacijrsoCimpresoCC3-E).

Este modéo deberá cumpümentarse a màquinaocon letras mayúsculasy presentarse por ttipüacto.

No se permiten tachaduras.

2.- IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

E Los cursos deben quedar identificados según la numeradón esladistica del Sistema Informático de Formación Ocupadora! (S.I.F.O.)

3.- DESAGREGACIÓN DE LOS GASTOS DEL CURSO

Cada uno de los gastos dei curso se consignarán según documentaciónque obra efipoderdelCentroColaborador(nóm¡nas.faciijras,
documentes oficiales y demás justificantes)

(J3 Segúnnóminas, reaTxisdehaberesopac^deservidcsckxantesindLryendoretendonesde!I.RP.F,ensu(^

£3 Seo^o^cumentosoBdalesde!aSegurio^ScoaJ(TC2),ensucaso l

31 Sonactívic&desdekjsdccertesc^intervierKneneicurso.segúnra^

4.- RESULTADOS

Loscampos íB sereilenarànconlosdatcsdelaprogramaciónaprobadainidalme

5.- AUTOLIQUIDACION

En los cálculos oara los campos üIE setomaralamenofaelasdoscanndades( S!ó E)
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Annex V.- Control d'assistència dels participants al programa de FPO.
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Control d'assistència del mea da/d' do 199

Dep
i-tJICyd

FORM

artament de Treball
ció Temtonul a I

Curs Núm. Eaoeclalitat

EntJb

ACIÓ OCUPACIONAL 1993 : CONTROL D'ASSISTÈNCIA Prafa
k

COGNOMS I NOM DE L'ALUMNE (1)

•

OÍA

": ::-Í|- = :;;;:.• ' ,

(

v=

tmf —

(

• ' ' • ' • ' -:i;-i '. :. '

lUCentra/Empresa

•sor/a , ^ . . . . . .

DÍA

1

DÍA DÍA DÍA

J

(1) Oidenuí alfabiücament
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Annex VI.- Qüestionari d'avaluació que els participants realitzen a

I mig programa, i al finalitzar el mateix, entorn a la FPO.
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Genoralilal cío Catalunya
Departament de Treball
Dologacló Tonltoilol do ,

QÜESTIONARI ALUMNES (1/2 CUllS)

N» D'ALUMNES DEL CURSi

Moni del Cuta:

Moni del I

Codi Curs:

Dala d'lnlcl/ Final:

Adreça:.

Horari:.

Alurnl [~] Treballant Q Dala de

I. (¿uc t ' l iainollvaiaitnlllzarnqiicslcmí 7

u) 2. Quina ha cslal la font d'lnformacló 7
Os

3. Tes unn valoració de les scgUcnls qüestions rcfcrcnU al curs:

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OígnMÍl7jicM
Conlingul
Mètixlc Prof.
AcllvllnU •

Mnlcrlnl
QuollUlt
Inlctb

Tarllclpacld
—

—

SI NO
<\. Ocus (|uc In durncla del cuts ¿3 l'ntlcqundn per n cobrir tl piogrniun 7
i. I n leva nsslMlncla a clossc ésconlliiiinda 7
6. l.'ambicni a clnssc entro companys I professor és agradable 7
7. Uns rclnil nilcnlncló profcislonnl ni llnig del curs 7
8. Uns rehuí Informació sobre Ics sotlldcs professional) i|ue et |x>l piopotclonnr cl curs 7
9. I tcnliUcs prficll<|ucs professionals 7
lO.Cicus ((ne aquest curs et acih ilill per nconscgnlr/inllluror et lloc de treball 7
I I.Cicus que s'assoliran els objectin* plantejats o l'Inici del curs 7
12.l·ls objectius, cobriran Ics leves cspccUillvcs 7

SI és que NO, per qufc 1

UIISEHVACIÜNS:

Cilt ACIES TEU LA TEVA COL.LAIIOHACIÓ



r/JLSJ uepartaiiienl de lieball
Delegació leniloiial de x

n>

.«JÜES UONAIll ALUMNES (FINAL CURS)

I Curs:

Nom del Centre:

Dala d'Inici/Final:

CodiCms:

Adreça:

Horari: .

Pam: __
Aturat || Treballant | | Unia de naixement: / —

1. Què t'Iia inolival a realitzar aquest curs 7

2. Quina ha eslal la font d inloiinnció 7

3. I:c3 una valoració de Ics scgllenls qüestions referents al cun:

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Oignnilració'
Contingui
MHode Pioí.
Activitats

4. Cieus que la durada del curs ha eslal l'adequada per a cobrir el programa 7
5. I.B leva assistència a classe ha eslal continuada 7
6. I .'nmbicnt a clntsc entre companys I professor ha estat agradable 7
7. lln.1 rcliul nricnlncitf piofcssionnl al llarg del curs 7
8. Mas rebut informació sobre les sortides professionals que el pol proporcionar el curs 7
9. Has renliïznt practiques pinlcssionals al llarg del curs 7
IÓ.Creus que nquesl curs el serà úlil per aconseguir/millorar el lloc de Ixcball 7
I I.Creuj que s'hnn assolit els objectius plnnlcjnli a l'inici del curs 7
IZ.I·ls objectius, ban cobert Ics teves expectatives 7

OliSF.HVACIONS:

2 3 4 7 8 10

Material
Qualitat
Interès

Participació

—

—

—

— -

SI NO Si és que NO, per què 7

UUÀCIKS l'Iill LA TI'.VA CUL.LAIIUItAClO
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I

I

I

I

g Annex VII.- Targeta que el centre col·laborador lliura al participant
per poder sol·licitar la intervenció de la inspecció.
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Annexes

f>'lMr l.inií-nl -IP TrPhflH
Olrocció General d'Ocupació

[>-i .i·i.iinonlil» !roh.ill
Direcció General d'Ocupació

Gener alilal de Cat.ilunva
Deparlamenl de Treball
Direcció General d'Ocupació

Vosle eslà p.'iriir.ip.int on tin
programa subvenciona! '
promogui pel LVpannmnnl du
Treball de In Cuner.'tiiiat do Cala-
lunya. el qual voldríem que li
resultés del lol satisfactori i de !a
major ulilitnt pow..itjle

desilgí forrrv.il.'ii

Pot posa;-se en contacte ambla

Secció de Control Tècnico-
adminislratiu de Programes

I n; por oscril. l;o per lololon a
l'adreça segucnl

Secció de Control Técnico-
administratiu de Programes

Això no o
poder millorin
nostres acción
disposició
suggenniRin

l>i;lanl i ue' lal dn
r conlini inrnont If.'S
is qutHUM'ialaseva
cor a nuasevol
o nM:lainacio i|uc

CV l'ans, lül Wi
OH029 Barcelona
Tel (93) 410 77 66
!-ax ;<13) 411 U 1Q
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• Annex VIII.- Enquesta que l'Observai
: passa a una mostra de participants d

• avaluar-ne l'eü
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA ENCUESTA.

PARA CADA PREGUNTA SE PRESENTAN VARIAS ALTERNATIVAS. POR
FAVOR, ANTES DE RESPONDER, LEA ATENTAMENTE TODAS LAS POSIBLES
OPCIONES.

ELIJA SIEMPRE Y SOLAMENTE UNA RESPUESTA, AQUELLA QUE MAS SE
ADAPTE A SU OPINIÓN O SITUACIÓN, SALVO CUANDO SE INDIQUE
EXPRESAMENTE LO CONTRARIO.

PARA INDICAR LA RESPUESTA, MARQUE CON UNA CRUZ (X) EL NUMERO
QUE CORRESPONDA A LA OPCIÓN ELEGIDA.

TENGA PRESENTE QUE LAS PREGUNTAS ESTÁN REFERIDAS AL CURSO QUE
FIGURA EN EL RECUADRO SUPERIOR, FINALIZADO EN 1.993.

1. SEXO: 2. EDAD:

- HOMBRE 1 - MENOS DE 25 AÑOS 1
- MUJER , 2 - ENTRE 25 Y 45 AÑOS 2

- MAYORES DE 45 AÑOS 3
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NIVEL ACADÉMICO:

- ESTUDIOS PRIMARIOS 1
- iGB/FPI 2
- 3UP/FPII 3
- TITULADOS MEDIOS .' 4
- TITULADOS SUPERIORES 5

4. ¿EN CUAL DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES SE ENCONTRABA VD.
ANTES DE REALIZAR EL CURSO?.

- ESTUDIANTE 01
- PARADO (menos de un año), sin empleo anterior 02
- PARADO (más de un año) , sin empleo anterior 03
- PARADO (menos de un año), con empleo anterior al

curso 04
- PARADO (más de un año) con empleo anterior al curso .. 05
- PARADO, CON EMPLEO POSTERIOR AL CURSO 06
- TRABAJADOR POR CUENTA AJENA (FIJO Eíl PLANTILLA) 07
- TRABAJADOR CONTRATADO TEMPORAL (Duración del contrato

en meses ) 08
- TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 09
- SOCIO DE COOPERATIVA O S.A.L 10
- TRABAJADOR EN NEGOCIO FAMILIAR, SIN VINCULO LABORAL... 11
- EN SERVICIO MILITAR O PRESTACIÓN SOCIAL SUSTITUTORIA.. 12

5. ¿EN CUAL DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES SE ENCUENTRA VD. EN
LA ACTUALIDAD?

- ESTUDIANTE 01
- PARADO (menos de un año), sin empleo anterior 02
- PARADO (más de un año) , sin empleo anterior 03
- PARADO (menos de un año), con empleo anterior al

curso . . . 04
- PARADO (más de un año) con empleo anterior al curso .. 05
- PARADO, CON EMPLEO POSTERIOR AL CURSO 06
- TRABAJADOR POR CUENTA AJENA (FIJO Eli PLANTILLA) 07
- TRABAJADOR CONTRATADO TEMPORAL (Duración del contrato

en meses ) 08
- TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 09
- SOCIO DE COOPERATIVA O S.A.L 10
- TRABAJADOR EN NEGOCIO FAMILIAR, SIN VINCULO LABORAL... 11
- EN SERVICIO MILITAR O PRESTACIÓN SOCIAL SUSTITUTORIA.. 12
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6. ¿A TRAVÉS DE QUE MEDIO TUVO CONOCIMIENTO DEL CURSO?

- DE OFICINAS . INEM 1
- DE OTROS ORGANISMOS (COMUNIDADES AUTÓNOMAS, .¿//UNTA-
MIENTOS. ...) 2

- DE AMISTADES -. .". 3
- DEL CENTRO IMPARTIDOR 4

7 . ¿CUAL ES EL MOTIVO PRINCIPAL POR EL QUE HA REALIZADO ESTE
CURSO?

- PARA MEJORAR MI CUALIFICACION 'PROFESIONAL 1
- PARA ENCONTRAR TRABAJO ; 2
- POR INTERÉS PERSONAL DEL TEMA TRATADO 3
- PARA EVITAR LA SUSPENSIÓN DE LA PRESTACIÓN POR DESEM-
PLEO 4

8. ¿HA SATISFECHO EL CURSO SUS EXPECTATIVAS?

-r MUCHO 1
- ALGO 2
- NADA 3

9. EN SU OPINIÓN, ¿COMO SE HA PLANTEADO LA SELECCIÓN DE LOS
ALUMNOS AL CURSO?.

- TODOS TENÍAMOS CONOCIMIENTOS É INTERESES SEMEJANTES... 1
- TENÍAMOS INTERESES COMUNES AUNQUE CONOCIMIENTOS DIS-
TINTOS 2

- TENÍAMOS CONOCIMIENTOS SEMEJANTES AUNQUE INTERESES
DIVERSOS 3

- HABÍA MUCHA DIVERSIDAD DE INTERESES Y CONOCIMIENTOS... 4

10. LOS CONTENIDOS DEL PROGRAMA DEL CURSO FUERON:

- ADECUADOS, TANTO EL CONTENIDO TEÓRICO COMO EL PRACTICO 1
- ADECUADO EL CONTENIDO TEÓRICO E INADECUADO EL CONTENI-

DO PRACTICO 2
- ADECUADO EL CONTENIDO PRACTICO E INDADECUADO EL CONTE-
NIDO TEÓRICO 3

- INADECUADOS, TANTO EL CONTENIDO TEÓRICO COMO EL PRAC-
TICO 4
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11. ¿QUE OPINIÓN LE MERECE EL MATERIAL DIDÁCTICO EMPLEADO?.

- ACEPTABLE EN CALIDAD Y SUFICIENTE EN CANTIDAD i
- ACEPTABLE EN CALIDAD E INSUFICIENTE EN CANTIDAD.... 2
- SUFICIENTE EN CANTIDAD E INACEPTABLE EN CALIDAD.... 3
- INSUFICIENTE EN CANTIDAD E INACEPTABLE EN CALIDAD.. 4

12. ¿COMO VALORARÍA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO PARA LAS
CLASES TEÓRICAS?.

- BUENAS .- - 1
- ACEPTABLES Y 2
- DEFICIENTES 3
- MALAS ". 4

13. ¿COMO VALORARÍA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO PARA LAS
CLASES PRACTICAS?.

- BUENAS 1
- ACEPTABLES 2
- DEFICIENTES 3
- MALAS 4

14. LA DURACIÓN DEL CURSO, EN SU OPINIÓN FUE:

- EXCESIVA 1
- SUFIENTE 2
- INSUFICIENTE 3

15. LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN DEL CURSO LE RESULTARON:

- ADECUADAS 1
- INADECUADAS - 2

16. ¿QUE OPINIÓN LA MERECE LA ACTUACIÓN PEDAGÓGICA DEL
PROFESOR?

- MUY BUENA 1
- BUENA 2
- REGULAR 3
- MALA 4

404



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

Annexes

17. ¿HA ENCONTRADO EMPLEO AL FINALIZAR EL CURSO 7

- SI 1
- NO 2

- YA LO TENIA • 3

I I
| Sólo si a la pregunta n « 17 responde SI contestar |
| las preguntas n a 18,19 y 20 . |
i . |

18. ¿EL EMPLEO QUE ENCONTRÓ AL FINALIZAR EL CURSO ESTABA
RELACIONADO CON LA ESPECÍALOIAD EN LA QUE SE FORMO?.

- MUCHO 1
- ALGO '. . . 2
- POCO 3

19. ¿EN QUE MEDIDA CREE QUE EL CURSO LE HA AYUDADO A ENCONTRAR
TRABAJO?.

- EN MUCHA 1
- EN ALGUNA 2
- EN NINGUNA 3

20. ¿QUE MESES TRANSCURRIERON DESDE QUE FINALIZO EL CURSO
HASTA QUE ENCONTRÓ TRABAJO?

- MENOS DE 3 MESES 1
- DE 3 A 6 MESES 2

- MAS DE 6 Y HASTA 12 MESES 3
- MAS DE 12 MESES 4

Sólo si a la pregunta número 17 responde NO'
contestar a la número 21.
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25. ¿ACTUALMENTE HA COMENZADO O ESTA EN VÍAS DE INICIAR OTRO
CURSO DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL DEL INEM?

- SI 1
- NO 2

Sólo si a la pregunta número 25 responde SI
contestar a la número 26

26. ¿EL CURSO INICIADO O EN VÍAS DE INICIACIÓN ESTA RELACIO-
NADO CON EL QUE FINALIZO EN 1.993?

- MUCHO 1
- ALGO 2
- NADA 3
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Annex IX.- Enquesta realitzada als centres col·laboradors del Segrià,
I que van impartir programes de FPO al col·lectiu de treballadors

desocupats, durant l'any 1992.
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•

NOM DEL CENTRE COL·LABORADOR:

ADREÇA: POBLACIÓ:

DATA

1.- Des de quin anv imparteix cursos de formació ocupacional ?

2.- L'any 1992, quants cursos de formació ocupacional
impartir?

De quines especialitats eren ?

Ouantes hores de duració tenia cada un ?

3.- Quants alumnes va formar en total durant l'any 1992?

A quins col·lectius estaven dirigits ?

Aturats Ocupats Ambdós

4.- Quin seguiment fa el centre, sobre les necessitats de formació.
treballadors en atur. abans de programar un curs ? (marqueu amb una

a. No es fa cap seguiment .

va

dels
X)

• h. Es té en compte l'opinió dels treballadors aturats del municipi.

c. Es valora el percentatge de col·locació dels assistents als cursos

1

1

1

realitzats anteriorment.

d. S'apliquen criteris personals de la direcció del centre.
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e. Es fa una prospecció a les empreses per detectar les mancances
de formació existents.

f. Anàlisis del nombre de demandants inscrits a I'Inem en una
determinada ocupació, i del nombre de col·locacions que hi ha en
aquesta ocupació.

g. Cada any es planifica els mateixos cursos de formació
ocupacional.

h. A partir d'estudis de necessitats formatives realitzats per
entitats alienes al centre.

5.- Quins criteris s'aplica en la selecció dels alumnes?(marqueu amb una X)

a. Es selecciona els alumnes que proporciona I'Inem.

b. Es selecciona els alumnes tenint en compte la seva
ocupació anterior

c. No s'aplica criteris de selecció, el centre admet totes les persones
que desitjen rebre formació ocupacional.

d. Es selecciona els alumnes segons el nivell formatiu que es
desprèn del seu currículum.

e. Es té en compte el nivell de coneixements , aptitud i
pràctica professional dels candidats mitjançant una entrevista
personal.

6.-Es fa un seguiment de l'assistència dels alumnes a les classes ? Quin ?

SI NO

7.- El centre, com avalua l'aprofitament del curs. per part de l'alumne
en el moment d'expedir el corresponent títol de professionalitat ?
(marqueu amb una X)

a. Tenint en compte el grau d'assitència al curs.

b. Mitjançant un examen.

c. Es lliura el títol de professionalitat a tots els alumnes.

d. Segons el criteri dels professionals que han impartit la formació.

e. Avaluació continuada ( exàmens al llarg del curs. participació a
les classes . etc. )
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8.- El promotor del Departament de Treball fa una valoració als
alumnes, en tots els cursos ?

SI .NO

9.- Després de finalitzar el curs, el centre fa un seguiment sobre el grau
d'inserció professional dels alumnes ? Quin ?

SI NO

10.- Quants alumnes havien aconseguit un treball, tres mesos després
de finalitzar el curs ?

11.- Del nombre anterior, quants alumnes
relacionada amb el curs que havien realitzat

12.- Com valora les accions d'orientació
gabinets d'orientació professional ?

13.- En aquest centre, quants professors
formació ocupacional ?

van aconseguir una ocupació
•?

professional, que realiten els

imparteixen els cursos de

Quants professors, tenen experiència professional en les matèries que
imparteixen ?

14.- Quin nombre de professors pertany a

BUP I COU
FP I grau
FP II grau
Diplomatura universitària
Llicenciatura universitària
Formació ocupacional

15.- El centre supervisa la formació que
el curs '? Com ?

SI
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16.- Quants professors han participat en un curs de formació de
formadors ?

17.- Quins materials didàctics s'utilitzen durant les activitats de
formació? (marqueu amb una X)

a. Textes fotocopiats

b. Equips informàtics

c. Eines i maquinària adquirits pel centre

d. Llibres i textes publicats

e. Sols pissarra i llapis

f. Materials de treball audiovisual

g. Materials que l'alumne adquireix fora del centre

18.- Quantes aules s'utilitzen en la realització dels cursos de formació

ocupacional ?

El centre contracta una assegurança d'accidents pels alumnes de

formació ocupacional ? SI NO

19.- Per la realització dels cursos de formació ocupacional, es requereix

el lloguer addicional d'instal.lacions i maquinària, o bé la contractació de

personal administratiu ?

SI NO

20.- Quina valoració i suggeriments fa el centre sobre els cursos de FPO
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I Annex X,- Fitxa tècnica de l'enquesta i qüestionari guia de l'entrevista,

realitzada a una mostra de treballadors desocupats, que van
I participar en els programes de FPO impartits durant l'any 1992 a la

comarca del Segrià.
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FITXA TÈCNICA DE L'ENQUESTA

™ • Tècnica de l'entrevista: Telefònica.

| • Disseny del qüestionari: Estructurat de tipus longitudinal.

I • Univers: Individus dels dos sexes, formats en els programes de FPO,
realitzats a la comarca del Segrià, durant l'any 1992.

• • Dimensió de la mostra: 350 entrevistes.

I • Disseny de la mostra: Estratificada, per a cada especialitat de FPO, en
proporció a l'aportació de treballadors formats en cada una d'elles, de

• manera que la distribució mostral guarda la proporcionalitat amb la
" població de cada una de les especialitats.

| • Representativitat: La mostra és representativa de la població que ha
participat en els programes de FPO realitzats al Segrià al llarg de l'any

I 1992. L'error de mostreig és de +/- 5%, amb un grau de confiança del
" 95%.

• • Treball de camp: Realitzat per l'autora de la tesi, entre el juny i juliol
de l'any 1995, mitjançant comunicació telefònica al domicili de

f l'entrevistat.

• • Procés i tabulació de les dades: Realitzat per l'autora de l'estudi.

I

I

I

I

Í

I

I
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ENQUESTA ALS ALUMNES DEL SEGRIÀ QUE DURANT 1992 VAN REALITZAR
UN CURS DE FPO.

CAS N»
ESPECIALITAT

Bon dia/bona tarda, em dic i estic realitzant un estudi sobre
la formació ocupacional.

Vostè ha estat seleccionat a l'atzar entre tots els alumnes que van realitzar un curs
de formació ocupacional durant Pany 1992 a la comarca del Segrià.

Li agrairiem, si fos tan amable de col·laborar amb nosaltres contestant breument
unes preguntes relacionades amb el tema. La informació que ens doni és
absolutament confidencial, per això li agrairiem que fos el més sincer possible.

1.- Quina és la seva professió o ofici ?

2.- Quin nivell d'estudis té ?
Q Estudis primaris
Q EGB o batxillerat elemental
Q FPI
Q FPII
Q BUP o batxillerat superior
Q Titulació mitja
O Titulació superior
Q Sense estudis

3.- Actualment, Quina és la seva situació laboral ?

ü Treballa (6)
Q Està aturat (4)
Q Estudia (4)
Q Altres (4)

4.- Està buscant feina ?

Q SI (5)
Q NO (6)
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* 5.- Quin tipus de feina busca?

I Q Del que sigui
Q Genèric en un sector determinat

_ Q Concret, de l'ofici que té
I Q Altres

1 6.- El curs de formació ocupacional que va realitzar duran 1992, finançat pel
Departament de Treball, de quina especialitat era ?

• 7.- Va realitzar el curs complet?
Q SI (9)

• Q NO (8) '

_ 8.- Per quins motius ?
• O No era interessant.

Q Va trobar feina

I Q Problemes personals
Q Altres.

9.- Abans de fer el curs de formació ocupacional havia treballat?
ü SI (10)
O NO (11)

™ 10.- Tenia relació el treball que havia fet amb el curs de formació ocupacional que
va cursar?

I Q SI
• Q NO

• 11.- Ha realitzat nous estudis després d'acabar el curs de FPO?
a si

I a NO
Han estat subvencionats ?

Q SI
• Q NO

12.- Cobrava el subsidi d'atur mentre feia el curs de FPO?
• Q SI
• a NO
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13.- Per quins motius va realitzar el curs ? . •

Q Interès en el tema
Q Per trobar una feina
Q Per millorar la qualificació professional
Q Per aprendre un ofici
Q Per especialitzar-se en la professió
Q Per indicació de l'INEM
Q Altres

14.- El curs va satisfer les seves expectatives?

ü Molt
Q Bastant
Q Poc
GGens

15.- Quants cursos de FPO ha cursat ?

Q

16.- Va buscar feina després d'acabar el curs de formació ocupacional ?

0 SI (18)
ü NO (17)

17.- Per quin motiu ? (25)

Q Continuar els estudis
Q Servei militar
Q Mestressa de casa
O Preferia continuar cobrant el subsidi d'atur
Q Altres
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18.- Quines accions va realitzar per buscar una ocupació després de finalitzar el
curs de formació ocupacional ?

Q Buscar anuncis a la premsa
Q Visitar empreses • "
Q Escriure anuncis a la premsa
Q Estudiar oposicions
Q Enviar el currículum a les empreses
Q Inscriure's a l'oficina de l'Inem
Q Mitjançant relacions personals (familia / amics)
Q Cap acció
Q Altres

19.- Va trobar feina després d'acabar el curs ?

Q SI
Q NO (25)

20.- Quants mesos va estar aturat (sense feina) entre la data que va finalitzar el curs
de formació ocupacional i la data en que va trobar feina ?

21.- Com va aconseguir aquest treball ?

Q Per anuncis
D Concurs /oposició
Q Contacte personal o familiar
Q Gràcies al curs de FPO o al centre on es va realitzar el curs
Q Per l'INEM
Q Altres

22.- Creu que hauria aconseguir aquesta feina si no hagués fet el curs de formació
ocupacional

a si
a NO

Per auè ?
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23.- Quina titulació li van exigir per tal d'obtenir aquest treball ?

Q Graduat escolar
GFPOBUP - '
Q Titulació mitja
Q Titulació superior
Q Titulació FPO
Q Altres
Q Cap titulació

Creu que l'empresa va valorar el títol de FPO en el moment
contractació i la remuneració?

Q SI
Q NO

24.- Té relació aquest treball amb el curs que va realitzar

Q Molt
G Bastant
G Poc
G Gens

25.- Ara voldríem que valorés diferents aspectes del curs de formació

d'establir la

»

ocupacional
que va realitzar, per fer-ho pot utilitzar una escala del 0 al 10, on el zero significa
que valora aquest aspecte negativament i el 10 vol dir que el valora de manera molt
positiva, la resta de puntuació és perquè pugui matisar la seva valoració.
Concretament, quina puntuació del 0 al 10 dóna a :

- La formació i aprenentatge del curs de FPO:

- El nivell del curs era adequat
- La formació era molt teòrica
- Les pràctiques s'adequaven a la formació teòrica

- La metodologia i pedagogia del curs de FPO:

- La manera d'ensenyar era avorrida
- S' utilitzava tecnologia i materials adequats
- Els alumnes estaven motivats i interessats en fer el curs _
- La formació era adequada al nivell de coneixements

dels alumnes
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- El professorat :
- El nivell de coneixements del professo'rat era adequat
- El professorat mostrava interés i preparació en les classes

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

26.- Va realitzar pràctiques en

a si
a NO

alguna empresa

^

27.- Considera que va valdré la pena fer el curs o creu que no li ha servit per res ?

Q Va valdré la pena, en funció de l'esforç dedicat
Q No ha servit per res,

28. -Segons la seva opinió,
l'aprenentatge que facilita

I en quan a facilitar l'accé

perquè no he millorat la formació.

la FPO quina puntuació es mereix en quan a

s a un lloc de treball

29.- Vol afegir algun comentari, o bé matisar alguna resposta

MOLTES GRÀCIES PER LA SEVA COL·LABORACIÓ
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• Annex XI.- Dades sobre els programes de FPO impartits durant l'any
• 1992 a la comarca del Segrià.
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Dades dels programes de FPO impartits durant l'any 1992 a la
comarca del Segrià.

A continuació, es presenten les dades sobre els programes de FPO
impartits durant l'any 1992, a la comarca del Segrià. La informació fa
referència als programes de FPO realitzats pel Departament de Treball.

f Nombre de programes, treballadors i hores

Durant l'any 1992, es van realitzar 433 programes, a la comarca del
Segrià1, classificats en:

Nom
Programa de formació del
Fons Social Europeu

Integració de treballadors amb
especials dificultats

Programa de formació del
PLAFIP

Programa de formació
Accions de XOC

TOTAL

Programes
124

'

24

183

107

!

438

Participants
1.781

354

2.856

1.475

6.466

Hores
39.744

7.780

46.874

16.524

110.922

(Departament de Treball, 1992)

1 Aquestes dades s'obtenen a partir de la memòria anual, corresponent a l'any 1992, que
realitza la Delegació territorial del Departament de Treball de Lleida. Si es comparen,
amb les dades publicades pel Departament de Treball, en l'anuari de informació
estadística de 1992, s'observa una diferència en el nombre de programes realitzats al
Segrià. La xifra que hi consta és de 433 programes, hi ha per tant, una desviació de 5
programes respecte a la font anterior. La causa d'això pot ser, com s'esmenta en l'anuari
de informació estadística, que les dades que presenta són provisionals, atès que en la
data de tancament de l'anuari, encara s'estaven realitzant programes amb pressupostos
de l'any 1992.
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Programes segons els col·lectius a què van adreçats.

col·lectius n° programes

Aturats entre 16 i 20 anys 6
Treballadors entre 16 i 20 anys 1
Actius entre 16 i 20 anys 2
Menors de 25 anys aturats 107
Menors de 25 anys treballadors 4
Menors de 25 anys actius 18
Menors de 25 anys aturats de llarga durada 26
Majors de 25 anys aturats 9
Majors de 25 anys actius 32
Dones aturades entre 16 i 20 anys 2
Dones aturades menors de 25 anys 9
Dones treballadores menors de 25 anys
Dones actives menors de 25 anys
Dones aturades majors de 25 anys 9
Dones treballadores majors de 25 anys 5
Dones actives majors de 25 anys 3
Aturats sense distinció d'edat 15
Treballadors sense distinció d'edat 157
Col·lectius especials 28

TOTAL 433
Font: Departament de Treball, 1993

Destaca el nombre de programes adreçats a treballadors desocupats menors
de 25 anys (107 programes) i treballadors sense distinció d'edat (157
programes). Si es compara aquesta informació amb les dades de l'atur per
grups d'edat, s'observa que el col·lectiu de desocupats pel nivell d'edat
entre 20 i 25 anys, és el que presenta un percentatge major d'atur, i per tant
és lògic que es realitzi un nombre important de programes per aquest
col·lectiu.

Pels aturats menors de 25 anys de llarga durada, i que per tant tenen
dificultats per incorporar-se a la població ocupada, es van realitzar 26
programes. La formació d'aquest col·lectiu és molt important, perquè
inclou els individus menys preparats per aconseguir una ocupació.
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Del total de programes realitzats, 28 estan destinats a les dones, i d'aquest
nombre, 20 programes són per dones aturades. Es una xifra molt reduïda, si
es té en compte que la taxa d'atur femenina l'any 1992 era del 61,93 % i
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l'any 1993 del 54,8%2.

• Nombre de participants per col·lectius.

col·lectius n° participants
Aturats entre 16 i 20 anys 80
Treballadors entre 16 i 20 anys 10
Actius entre 16 i 20 anys 30
Menors de 25 anys aturats 1 .584
Menors de 25 anys treballadors 59
Menors de 25 anys actius 223
Menors de 25 anys aturats de llarga durada 346
Majors de 25 anys aturats 1 1 6
Majors de 25 anys actius 401
Dones aturades entre 16 i 20 anys 27
Dones aturades menors de 25 anys 114
Dones treballadores menors de 25 anys
Dones actives menors de 25 anys
Dones aturades majors de 25 anys 129
Dones treballadores majors de 25 anys 70
Dones actives majors de 25 anys 50
Aturats sense distinció d'edat 205
Treballadors sense distinció d'edat 2.267
Col·lectius especials 419
Font: Departament de Treball, 1993

El nombre d'individus per cada col·lectiu és proporcional al
programes realitzats durant aquest període. El nombre mig de
per programa , no és superior a quinze.

2 Una causa d'això pot ser que els 107 programes adreçats a aturats menors
es destinin indistintament a homes i dones, i per tant una part del col·lectiu
aturades estigui inclòs en aquest grup.
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• Programes per especialitats.

especialitats

Administració i oficines
Agricultura
Alimentació i tècniques alimentàries
Arts gràfiques
Artesania
Agent d'assegurances
Automoció
Biblioteques i arxius
CAD,CAD-CAM,AUTOCAD
Ciències aplicades
Construccions metàliques
Confecció pell-cuir
Comptabilitat
Construcció
Bens culturals
Disseny-delineació
Disseny, patronatge i moda
Electrònica
Electrònica i fontaneria
Emmagatzemador
Ensenyament especial
Energies renovables
Activitats esportives i de lleure
Formació comercial
Confecció
Formació de formadors
Formació industrial
Formació,requalificació,reciclatge treballadors
Fred i climatització
Forestal
Fusteria i ebenisteria
Hostelería i restauració
Idiomes
Imatge i so
Informàtica
Indústries químiques
Jardineria
Legislació laboral
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n° programes

39
24
10
12
13
-
7

7
-
-
9
9
12

5
5
9
11
1
-
-
6
3
-
-
3
1
4
-
5
7
5
2
75
-
3
2
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Medi ambient
Materials plàstics
Marquèting i vendes
Mecànica industrial
Metal·lúrgica
Mineria i primeres transformacions
Patró de navegació
Neteja
Oleo pneumàtica
Obres públiques i urbanisme
Ornamentals i jardineria
Perruqueria i estètica
Control de qualitat
Ramaderia i pesca
Reparació i manteniment
Seguretat i vigilància
Seguretat i higiene
Serveis socials
Telecomunicacions
Tècniques empresarials
Tècniques sanitàries
Televisió i radiodifusió
Transports
Turisme
Venedor de comerç i caixes
Font: Departament de Treball, 1993

_

-

2
2
5
-
-
-
-
-
1
8
-
9
-
1
1
14
2
61
21
5
1
9
2

El major nombre de programes són de Informàtica, en un 17,32%, de
tècniques empresarials un 14,08%, d'administració, oficines i comptabilitat

I
•

I
Im
í
1
1
1

el 11,08%, d'agricultura, ramaderia i pesca en un 7,62%, electrònica i
fontaneria en un 4,61% i tècniques sanitàries en un 4,8%.

Cal destacar negativament, que durant l'any
programa de formació de formadors. Com a

1992 no es va realitzar cap
conseqüència, els formadors

difícilment podran complir els requisits que exigeix la normativa, en quan
a que han de realitzar programes de formació
ha facilitat els mitjans necessaris.
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• Nombre de participants per especialitats.

especialitats

Administració i oficines
Agricultura
Alimentació i tècniques alimentàries
Arts gràfiques
Artesania
Agent d'assegurances
Automoció
Biblioteques i arxius
CAD,CAD-CAM,AUTOCAD
Ciències aplicades
Construccions metàl·liques
Confecció pell-cuir
Comptabilitat
Construcció
Bens culturals
Disseny-delineació
Disseny, patronatge i moda
Electrònica
Electrònica i fontaneria
Emmagatzemador
Ensenyament especial
Energies renovables
Activitats esportives i de lleure
Formació comercial
Confecció
Formació de formadors
Formació industrial
Formació,requalificació,reciclatge treballadors
Fred i climatització
Forestal
Fusteria i ebenisteria
Hosteleria i restauració
Idiomes
Imatge i so
Informàtica
Indústries químiques
Jardineria
Legislació laboral
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n° participants

512
376
150
179
192
-
82

88
-
-
117
133
158_

76
75
115
131
15
-
-
90
40
-
-
36
15
61
-
62
95
50
27
915
-
60
40
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Medi ambient
Materials plàstics
Marquèting i vendes
Mecànica industrial
Metal·lúrgica
Mineria i primeres transformacions
Patró de navegació
Neteja
Oleo pneumàtica
Obres públiques i urbanisme
Ornamentals i jardineria
Perruqueria i estètica
Control de qualitat
Ramaderia i pesca
Reparació i manteniment
Seguretat i vigilància
Seguretat i higiene
Serveis socials
Telecomunicacions
Tècniques empresarials
Tècniques sanitàries
Televisió i radiodifusió
Transports
Turisme
Venedor de comerç i caixes
(Departament de Treball, 1993)

_

-

27
22
50
-
-
-
-
-
12
124
-
148
-
15
15
213
24
966
354
70
25
145
30

• Programes i participants segons el nivell formatiu.

nivell alt
- Nombre de programes : 100

- Nombre de participants: 1.340
nivell mig

- Nombre de programes : 272

- Nombre de participants : 3.947
nivell baix

- Nombre de programes: 61

- Nombre de participants: 843
Font: Departament de Treball, 1993
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La classificació del nivell formatiu, es realitza en funció del grau de
complexitat que presenta el programa, i de la dificultat de la técnica
impartida, tenint en compte la qualificació inicial de l'individu.

En el nivell baix, es classifiquen els programes que tenen com a finalitat
formativa donar una qualificació inicial o bàsica en una ocupació. Els
individus parteixen, al iniciar el programa, sense coneixements previs
d'aquesta ocupació. Des del punt de vista ocupacional, el nivell de sortida
dels programes és equivalent a especialistes, auxiliars i oficials de tercera.

En el nivell mig, s'inclouen els programes que tenen com a finalitat, donar
una major qualificació, dins de l'ocupació, als individus que parteixen
d'una formació inicial equivalent a l'obtinguda en el nivell baix. El nivell
de sortida dels programes és, des del punt de vista ocupacional, similar a
oficials de segona o primera.

En aquest nivell, també s'inclou els programes que tenen com a finalitat
formativa millorar i actualitzar el nivell de qualificació en una o vàries
tècniques, als participants que tenen una preparació similar a la del
paràgraf anterior. A la finalització del programa, els treballadors tenen una
formació equivalent a cap d'equip, capatassos, contramestres i mestres de
taller (comandaments intermedis).

En el nivell alt, s'inclouen els programes per professionals o tècnics amb
una formació equivalent a titulats mitjos o superiors, als que se'ls forma o
perfecciona en una tècnica que pot utilitzar directament en el
desenvolupament d'un lloc de treball, d'acord al seu nivell professional.
També s'inclou la formació de comandaments superiors i empresarials.
(Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1992).

- Centres col·laboradors segons el tipus d'entitat.

tipus d'entitat n° de centres col·laboradors
Ajuntaments
Entitats sense ànim de lucre 23
Altres entitats públiques 1
Organitzacions empresarials 4
Organitzacions sindicals 3
Centres de formació 36
Empreses per als seus treballadors 1 9
Cooperatives i S.A.L. 6

TOTAL 92

428



Annexes
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

• Annex XII.- Qüestionari adreçat als aprenents que inicien el PGS.

I
I
Í
I

I
I
I
I
I 429

I



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

Annexes

Programa de Garantía Social

INICI PROGRAMA (96-97)

T'agrairíem que responguessis les següents preguntes de manera-sincera i responsable.

1 - Sexe:
a Q Home
b Q Dona

2.- Any de naixement:

3 - Quins són els estudis de major nivell realitzats pels teus pares ? (marca la casella que correspon al teu
pare i a la teva mare)

PARE MARE
a No ha rebut educació formal Q Q
b Sense estudis, però sap llegir i escriure Q Q
c Estudis primaris inacabats ü Q ,
d Estudis primaris complets Q Q
e Batxillerat elemental Q Q
f Formació professional Q Q
g Batxillerat superior o equivalent Q ü
h Estudis universitaris Q ü

4 - Quin és el teu nivell d'estudis?

a Q Estudis primaris (EGB) incomplets
b Q Estudis primaris (EGB) complets, sense obtenir el Graduat Escolar
c Q Estudis primaris (EGB) complets, amb el Graduat Escolar
d Q BUF incomplet
e ü FP I incomplet
f Q Altres (especificar)

5 - Durant el període d'escolarització vas realitzar algun tipus de treball continuat o de caràcter esporàdic.

a ü Si, de tipus continuat
b Q Si, de tipus esporàdic
c Q No

6 - Quant temps fa que vas deixar els estudis?

7.- Perquè vas deixar els estudis 9 (marca l'ordre de preferència de 1 fins a 3)

a Q No m'agradava estudiar
b Q No m'ensenyaven res d'interessant
c ü Per fer el servei militar
d Q Volia treballar
e ü La família em va obligar
f Q Havia de treballar
g Q Altres (especificar)
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• 8 - Amb quin grup t'identificaries si haguessis d'avaluar-te com a estudiant (quan ho vas ser):

au Dels que tenen bones notes
b Q Dels que passen els exàmens sense problemes

I c ü Dels que podien haver aprovat, però estudiava poc
d Q Dels que tenen alguna dificultat
e Q Dels que tenen moltes dificultats

• 9 - Vas buscar feina després de deixar els estudis:

I
10.- a) Com vas iniciar la búsqueda de feina ?

™ b) Quins mitjans coneixes per buscar una ocupació

| c) Quin tipus de feina estàs disposat a acceptar ?

a Q Si
b Q No

• d) A canvi de quin sou 7

I

I

e) Has pensat en treballar per compte teu ?

e. lQ Si
e.2 Q No

O Quins mitjans necessites ?

I
11.- Vas trobar feina després de deixar els estudis9 Indica quants anys tenies

a ü Si. als anys
b Q No he trobat cap feina (15)

| 12.- a) Si vas trobar feina. Quin tipus de treball era ?

• b) L'educació i la formació rebuda a l'escola, institut etc. t ha servit en el treball ? Ha estat suficient?

13.- Quantes feines has tingut des que vas començar a treballar 9

• 14.- Durant quant temps t' ha durat la feina més llarga que has tingut ?

I

I

I
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• 15.- Valora si les següents actituds són importants, poc imponants o gens importants en una feina:

1 Important Poc important Gens important

a- Tenir una actitud desperta i activa

• b- Anar cada dia a treballar

c- Concentrar-se en la feina

• d- Ser responsable en el compliment de les obligacions
que tens en el treball

• e- Ser puntual

i f- Ser independent

• g- Dissimular els errors

I h- No preocupar-se massa de la conservació de les
eines i instruments

i- Respectar i tenir un comportament educat amb els
1 companys de treball

j- Respectar i tenir un comportament educat amb
m els superior

k- Mostrar una actitud d'obediència amb els superior

1 1- Tenir una actitud crítica amb els companys (expressar
opinions contràries)

I
m- Tenir una actitud critica amb els superior (expressar
opinions contràries)

n- Tenir cura de la neteja personal

B o- Ser ordenat en el treball

I
p- Utilitzar les eines correctament

q- Intentar millorar la feina que fas

B r- Treballar bé encara que no et vigilin

s- Esforçar-se en ei treball

1

1

I 432
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16.- Tenen relació les feines que has fet amb el programa de Garantía Social que estàs realitzant:

a Q Si, molta relació
b Q Si, però no gaire relació
cu No

17.- Per quin motiu has iniciat aquest programa ? (marca l'ordre de preferència de 1 fins a 4 )

a Q Per fer alguna cosa
b Q Per trobar feina
c ü Per conèixer gent
d Q Per aprendre un ofici
e Q Altres (especificar)

18.- Com vas conèixer la possibilitat de realitzar el programa de Garantia Social ?

19.- Diguis si estàs molt d'acord, bastant d'acord, poc d'acord o gens d'acord amb les següents
afirmacions:

a- Estic preparat per buscar una feina (sé on buscar-la, com escriure cartes i impresos de sol·licitud, puc
mantenir una entrevista, etc.)

Q molt d'acord Q bastant d'acord Q poc d'acord ü gens d'acord

b- Sense experiència és molt difícil trobar feina

Q molt d'acord Q bastant d'acord ü poc d'acord ü gens d'acord

c- Estic capacitat per treballar

Q molt d'acord ü bastant d'acord Q poc d'acord G gens d'acord

d- Per molt que un s'esforci, en les circumstàncies actuals no és possible trobar feina

Q molt d acord 3 bastant d'acord Q poc d'acord Q gens d'acord

e- Estic preparat per adaptar-me a un horari i calendari laboral

Q molt d'acord Q bastant d'acord Q poc d'acord Q gens d'acord

f- Tinc confiança i seguretat en la meva preparació professional

ü molt d'acord ü bastant d'acord ü poc d'acord Q gens d'acord

g- Crec que aquest curs m ajudarà a trobar feina

ü molt d'acord G bastant d'acord Q poc d'acord ü gens d'acord
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| 20.-Creus que és important tenir un treball?

I a Q Si, és molt important
b Q Si, és important però hi ha coses més importants
c Q No és gaire important
d Q No és gens important

M 21.- Econòmicament com et mantens actualment ?

22.- Quina especialitat estàs realitzant 9

I

I

f

I

I

I

I

I
i

I

I

I

I

MOLTES GRÀCIES PER LA TEVA COL·LABORACIÓ
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FINAL PROGRAMA (95-96)

T'agrairíem que responguessis les següents preguntes de manera sincera i responsable.

1.- Sexe:
a Q Home
b Q Dona

2.- Any de naixement:

3 - Quins són els estudis de major nivell realitzats pels teus pares ? (marca la casella que correspon al teu
pare i a la teva mare)

PARE MARE
a No ha rebut educació formal G G
b Sense estudis, però sap llegir i escriure G G
c Estudis primaris inacabats G "O
d Estudis primaris complets Q G
e Batxillerat elemental G G
f Formació professional G Q
g Batxillerat superior o equivalent Q G
h Estudis universitaris G G

4.- Quin és el teu nivell d'estudis?

a G Estudis primaris (EGB) incomplets
b G Estudis primaris (EGB) complets, sense obtenir el Graduat Escolar
c G Estudis primaris (EGB) complets, amb el Graduat Escolar
d G BUP incomplet
e G FP I incomplet
f Q Altres (especificar)

5 - Durant el període d'escolarització vas realitzar algun tipus de treball continuat o de caràcter esporàdic.

a G Si, de tipus continuat
b G Si. de tipus esporàdic
c Q No

6 - Quant temps fa que vas deixar els estudis?

7 - Perquè vas deixar els estudis ? (marca l'ordre de preferència de 1 fins a 3)

a G No m'agradava estudiar
b Q No m'ensenyaven res d'interessant
c G Per fer el servei militar
d G Voüa treballar
e G La familia em va obligar
f G Havia de treballar
K G Altres (especificar)
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8.- Amb quin grup t'identificaries si haguessis d avaluar-te com a estudiant (quan ho vas ser):

a Q Dels que tenen bones notes
b Q Dels que passen els exàmens sense problemes
c ü Dels que podien haver aprovat, però estudiava poc
d Q Dels que tenen alguna dificultat
e Q Dels que tenen moltes dificultats

9 - Vas buscar feina després de deixar els estudis:

a Q Si
b Q No

10.- a) Com vas iniciar la búsqueda de feina ?

b) Quins mitjans coneixes per buscar una ocupació

c) Quin tipus de feina estàs disposat a acceptar ?

d) A canvi de quin sou ?

e) Has pensat en treballar per compte teu 9

e . lQ Si
e.2 Q No

O Quins mitjans necessites ?

11.- Vas trobar feina després de deixar els estudis1. Indica quants anys tenies

a Q Si, als anys
b Q No he trobat cap feina ( i 5)

12.- a) Si vas trobar feina. Quin tipus de treball era ?

b) L'educació i la formació rebuda a l'escola, institut etc. t'ha servit en el treball ? Ha estat suficient?

13.- Quantes feines has tingut des que vas començar a treballar

14.- Durant quant temps t ha durat la feina mes llarga que has tingut ?_
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15.- Diguis si estàs molt d'acord, bastant d'acord, poc d'acord o gens d'acord amb les següents
afirmacions:

a- Estic preparat per buscar una feina (sé on buscar-la, com escriure canes i impresos de sol·licitud, puc
mantenir una entrevista, etc. )

Q molt d' acord Q bastant d'acord Q poc d' acord ü gens d' acord

b- Per molt que un s'esforci, en les circumstàncies actuals no és possible trobar feina

Q molt d' acord Q bastant d'acord ü poc d' acord Q gens d' acord

c- Estic preparat per adaptar-me a un horari i calendari laboral

Q molt d' acord Q bastant d'acord ü poc d' acord Q gens d' acord

d- Tinc confiança i seguretat en la meva preparació professional

Q molt d' acord ü bastant d' acord Q poc d' acord ü gens d' acord

e- Crec que aquest curs m'ajudarà a trobar feina

Q molt d' acord Q bastant d'acord Q poc d' acord Q gens d' acord

f- Crec que tinc moltes possibilitats en el camp professional

Q molt d' acord Q bastant d'acord Q poc d' acord ü gens d' acord

g- Després de fer el curs conec millor el funcionament d'una empresa

Q molt d' acord Q bastant d' acord Q poc d' acord Q gens d' acord

h- He après com buscar feina

ü molt d' acord Q bastant d' acord Q poc d' acord Q gens d' acord

i- Em sento més satisfet amb mi mateix després de fer el curs

Q molt d' acord Q bastant d'acord Q poc d' acord G gens d' acord

j- He après a treballar en equip

ü molt d' acord Q bastant d'acord Q poc d' acord Q gens d' acord

16.- Quina especialitat estàs realitzant?

438



1
1
1
1
1
•

1
1
•

1
1
1

1
1

"

.

1
1
•

1

1
1
1
1

Annexes

Programa de Garantia Social

17.- A part d'aquest curs, a que més et dediques ? (marca l'ordre de preferència de 1

a Q A ocupar-me en les feines de casa
b Q A estudiar
c Q A fer alguna feina esporàdica . -
d Q A matar el temps a casa, escoltant la radio o veient la TV
e Q A buscar feina
f Q A passar el temps amb els amics
g Q Altres

18.- Has trobat feina mentre feies aquest programa de Garantia Social ?

a Q Si
b Q No

4

fins a 3)

19 .- Valora si les següents actituds són importants, poc importants o gens importants en una feina:

Important Poc important

a- Tenir una actitud despena i activa G G

b- Anar cada dia a treballar G G

c- Concentrar-se en la feina G G

d- Ser responsable en el compliment de les obligacions
que tens en el treball G G

e- Ser puntual G G

f- Ser independent ü G

'•'- Dissimular els errors G G

No preocupar-se massa de la conservació de les
eines i instruments G G

i- Respectar i tenir un comportament educat amb els
companys de treball G .G

j- Respectar i tenir un comportament educat amb
els superior G G

k- Mostrar una actitud d'obediència amb els superior G G

1- Tenir una actitud crítica amb els companys (expressar
opinions contràries) G G

m- Tenir una actitud critica amb els superior (expressar
opinions contràries) G G
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n- Tenir cura de la neteja personal

o- Ser ordenat en el treball

p- Utilitzar les eines correctament

q- Intentar millorar la feina que fas

r- Treballar bé encara que no et vigilin

s- Esforçar-se en el treball

Important Poc important Gens important

d

Q

Q

Q

Q

ü

Q

Q

Q

Q

Q

.ü

Q

d

Q

ü

20.- Quan acabis aquest curs de Garantia Social, voldràs continuar els estudis que vas deixar, o bé iniciar
un altre tipus de formació ?

a Q Si, perquè podré millorar la meva formació
b Q Si, perquè podré trobar feina més fàcilment
c Q No, vull treballar
d Q No, no m'agrada estudiar
e Q No, em costa estudiar
f ü No, estudiar no serveix per a res
g Q Altres (especificar)

21.- De les coses que has après en el curs de Garantia Social, marca l'ordre de preferència segons
consideres que et poden servir per trobar feina, (ordena de 1 fins a 4 )

a Q Coneixements tècnics
b ü Coneixements de formació general
c Q Canvi d'actitud personal (comportament, imatge, caràcter)
d Q Adquisició d'habilitats

._.- Hi ha alguna cosa que, abans de començar el curs, esperaves aprendre, entendre o conèixer i que no
s ha realitzat al llarg d'aquest període?

23.- Valora si consideres molt positiu, positiu, regular, negatiu o molt negatiu les següents afirmacions .

a- Com valores les pràctiques que has realitzat a l'empresa

ü molt positives Q positives ü regulars Q negatives Q molt negatives

b- Com valores l'organització del curs

Q molt positives Q positives Q regulars Q negatives Q molt negatives

c- Com valores el que has après en aquest programa

Q molt positives Q positives ü regulars ü negatives G molt negatives
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d- Com valores la relació amb els companys

• Q molt positives Q positives ü regulars ü negatives Q molt negatives

e- Com valores la relació amb els formadors del centre

• Q molt positives Q positives Q regulars O negatives Q molt negatives

• f- Com valores la relació amb el personal de l'empresa on vas fer les practiques

Q molt positives Q positives Q regulars Q negatives Q molt negatives

• g- Com valores la manera d'ensenyar dels formadors

Q molt positives Q positives Q regulars Q negatives Q molt negatives

• h- Com valores el material i equipaments del curs

Q molt positives Q positives Q regulars Q negatives ü molt negatives

• i- Com valores l'interès i preparació de les matèries, per part dels formadors

• Q molt positives Q positives Q regulars Q negatives Q molt negatives

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

24.- Digues que és allò que més t'ha agradat del curs que has fet. Marca 1' ordre de preferència: 1 (allò
que més), 2 (una mica menys) i 3 (allò que menys):

a ü La formació de base
b Q La formació tecnològica
c Q Les pràctiques a l'empresa

25 Que opines de les pràctiques que has fet a l'empresa?

26 - Si fos necessari per la feina, estaries disposat a ampliar la teva formació 9 Com?

27.- Econòmicament, com et mantens actualment

28.- Quines modificacions creus que s'hauria de fer en el Programa de Garantia Social, per tal de millorar
la seva eficàcia ?

MOLTES GRÀCIES PER LA TEVA COL·LABORACIÓ
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PARTICIPANT D'UN PROGRAMA DE GARANTIA SOCIAL ( 1 anv desorés
(94-951

T'agrairíem que responguessis les següents preguntes de manera sincera i responsable.

l.-Sexe:
a Q Home
b Q Dona

2.* Anv de naixement:

3.- Quina especialitat vas realitzar en el programa de Garantia Social :

1

de finalitzar)

4 .- Quins són els estudis de major nivell realitzats pels teus pares ? (marca la casella que correspon al teu
pare i a la teva mare)

PARE
a No ha rebut educació formal Q
b Sense estudis, però sap llegir i escriure Q
c Estudis primaris inacabats Q
d Estudis primaris complets Q
e Batxillerat elemental Q
f Formació professional ü
g Batxillerat superior o equivalent Q
h Estudis universitaris Q

5 - Quin és el teu nivell d'estudis?

a Q Estudis primaris (EGB) incomplets
b Q Estudis primaris (EGB) complets, sense obtenir el Graduat Escolar
c Q Estudis primaris (EGB) complets, amb el Graduat Escolar
du BUP incomplet
e ü FP I incomplet
f Q Altres (especificar)

6.- Vas acabar el curs de Garantia Social ?

a Q Si (8)
b a N O I ? )

7 - Per quin motiu ?

a Q No era interessant
b Q Vaig trobar feina
c Q Tenia problemes personals
d Q Em van expulsar del Programa de Garantia Social
e Q Altres motius (especificar)

MARE
Q
ü
Q
Q
Q
Q
Q
ü

8.- Després del programa de Garantia Social, vas realitzar algun altre tipus de formació ?

a Q Si (9)
b Q No (10)

443

-



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

Annexes
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9 - a) Si has contestat que si, de quin tipus era

a 1 Q Formació Professional I
a.2 Q Prova d'accés al Mòdul II o cicle formatiu de grau mitjà
a. 3 Q Formació ocupacional
a. 4 Q Un altre programa de Garantia Social
a. 5 ü Altres

b) Quant temps has dedicat a aquests nous estudis ?_

10.- Vas buscar feina després d'acabar el curs de Garantia Social o posteriorment ?

aü S i ( l l )
b Q No. Per que:

b. 1 Q Volia continuar estudiant (21)
b.2 Q Estava realitzant el servei militar (21)
b. 3 Q No volia treballar (21)
b. 4 Q Altres (especificar) (21)

11.- a) Quin tipus de feina vas buscar ?

a. 1 Q Una feina que m'agradi
a.2 Q Una feina ben pagada
a. 3 Q Qualsevol feina
a. 4 Q Una feina relacionada amb la meva formació
a.SQ Altres

b) A canvi de quin salari estàs disposat a acceptar una ocupació

12. a) Quines accions has realitzat, o estàs realitzant, per buscar feina ? (marca les que has realitzat)

a. 1 Q Enregistrar-me com a aturat a l'INEM, SCC o altres empreses de col·locació
a.2 Q Presentar-me a totes les ofenes de feina que puc
a.3 Q Presentar-me a totes les ofertes de feina que m interessen
a. 4 Q Buscar anuncis a la premsa
a. 5 G Anar a cursos de formació
a.6 Q Buscar feina mitjançant la familia o els amics
a. 7 Q Cap, no hi ha possibilitats de trobar feina

b) Has pensat en treballar per compte teu ?
b.l Q Si
b.2 ü No

c) Quins mitjans necessites?

444



1
1
1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1IB j

1

1

1

1

Annexes

Programa de Garantia Social 3

13.- a) A quantes ofertes de feina t'has presentat?

a. lü A cap
a. 2 Q Només una
a.3 Q de 2 a 5
a.4 G de 6 a 10
a. 5 Q més de 10

b) A quantes empreses t has ofert, per iniciativa pròpia, per aconseguir una feina ?

b. lG A cap
b. 2 Q Només una
b.3G d e 2 a 5
b.4G de 6 a 10
b.5 G més de 10

c) Quantes empreses t han contestat ?

14. -Has trobat feina?

au S.Í15)
b Q No (21)

15.- Com has aconseguit aquest treball ?

a ü Per anuncis
b G Per amistats o familiars
c G Per l' INEM, el SCC o altres agències de col·locació
d G Pel curs de Garantia Social
e G Altres (especificar)

16.- Quin tipus de contracte tenies o tens ?

17.- L'educació i formació rebuda abans de realitzar el programa de Garantia Social i durant el Programa
de Garantia Social, t' ha servit en el treball 9

SI NO

a- Abans del Programa a. 1 G a. 2 Q
b- En el Programa de Garantia Social b. 1 G b.2 G

18.- Quant temps has estat aturat entre la data que vas finalitzar el curs de Garantia Social i la data en que
vas començar a treballar ?

19.- Tenia relació aquest treball amb el programa de Garantia Social que vas realitzar ?

a G Molt
b G Bastant
c G Poc
d G Gens
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20.- De les coses que vas aprendre en el curs de Garantia Social, marca T ordre de preferència segons
consideres que t han servit per trobar feina, (ordena de 1 ñns a 4 )

a Q Coneixements tècnics . •
b Q Coneixements de formació general
c Q Canvi d'actitud personal (comportament, imatge, caràcter )
d Q Adquisició d'habilitats

21.- Econòmicament, com et mantens mentre busques feina ?

22.- Has refusat alguna oferta de treball ?

a Q Si(23)
b Q No (24)

23.- Perquè l'has refusat ?

a Q Era una feina mal pagada
b Q Tenia un horari excessiu
c Q No m agradava el tipus de feina
du No em sentia capacitat
e Q Altres motius (especificar)

24.- Quina de les següents situacions descriu millor la teva situació laboral actual ?

a Q Estic treballant a temps complet (27)
b Q Estic treballant a temps parcial (27)
c ü Estic aturat, però guanyo alguns diners (25)
d Q Estic aturat, buscant feina (25)
e Q Estic aturat, sense buscar feina (25)
f Q Estic realitzant el Servei Militar (25)
g Q Estic realitzant el Servei Social Substitutori i no treballo (25)
h Q Estic realitzant el Servei Social Substitutori i treballant (27)
i Q Altres (especificar) (25)

25.- Quina d'aquestes opcions defineix millor la teva situació actual 9

a Q Faig tot el que puc per trobar feina
b Q En realitat estic desanimat i faig poc per buscar feina
c Q Em surten feines i encàrrecs esporàdics i no tinc massa temps per buscar un treball

26.- A que et dediques a part de buscar feina ? (marca l'ordre de preferència de 1 fins a 3)

a Q A estudiar
b Q A ocupar-me de les feines de casa
c Q A fer alguna feina esporàdica
d Q A matar el temps a casa
e G A passar el temps amb els amics
f Q Altes (especificar)
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27 - Després de fer el curs de Garantia Social el teu interès per la feina:

a Q Ha empitjorat
b Q Ha millorat degut al curs de Garantia Social
c ü Ha millorat per altres motius
d Q És el mateix que abans de fer el curs de Garantia Social

28.- Quines coses creus que faciliten la consecució d'un lloc de treball ? (marca l'ordre de preferència de
les 5 que consideres més importants ).

a Q El nivell d'estudis assolit
b Q La capacitat o talent personal
c Q La bona presència física
d Q Les qualificacions acadèmiques
e Q Ser simpàtic
f Q Saber expressar-se bé
g Q L'experiència
h Q Tenir el servei militar fet
i Q Els bons contactes
j ü La son
k O L'ongen o procedència social
1 Q Pertànyer a un sindicat
mQ Pertànyer a un partit polític
n Q Altres (especificar) '

29.- Diguis si estàs molt d'acord, bastant d'acord, poc d'acord o gens d'acord amb les següents
afirmacions després d'haver realitzat el programa de Garantia Social

a. Amb l'experiència que m ha proporcionat ei curs de Garantia Social puc trobar una ocupació amb més
facilitat

G mòlt d'acord ü bastant d acord Q poc d'acord Q gens d'acord

b Tinc confiança i seguretat en ia meva preparació professional

Q molt d'acord Q bastant d'acord Q poc d'acord Q gens d'acord

c. Desprès de realitzar el curs de Garantia Social em sento més capacitat per realitzar una feina

Q molt d'acord ü bastant d'acord ü poc d'acord Q gens d'acord

d. Estic preparat per adaptar-me a un horari i calendari laboral

G molt d'acord Q bastant d'acord Q poc d'acord Q gens d'acord

e He augmentat el meu interès per continuar estudiant

Q molt d'acord G bastant d'acord ü poc d'acord Q gens d'acord
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f. Crec que tinc moltes possibilitats en el camp professional

ü molt d'acord Q bastant d' acord

g. £1 que vaig aprendre en el curs de Garantia Social m'

Q molt d' acord Q bastant d'acord

h. El que vaig aprendre en el curs de Garantia Social m

Q molt d' acord Q bastant d' acord

30.- Consideres que la formació de base (a l'aula) que
ser suficient

a Q Si (32)
b Q No (31)

3 1 .- Perquè creus que la formació de base (a l'aula) va

Q poc d' acord ü gens d' acord

ha servit per trobar feina

Q poc d' acord ü gens d' acord

ha servit en el treball

Q poc d' acord Q gens d' acord

vas realitzat en el programa de Garantia Social va

ser insuficient

a Q Es va realitzar de manera massa ràpida
b Q Els contingut estaven allunyats de la realitat
c Q La formació era massa teòrica
d Q La formació era molt superficial
e Q Altres (especificar)

32.- Consideres que la formació tecnològica (al taller) que vas realitzat en el programa de Garantia Social
va ser suficient

a Q Si (34)
b Q No (33)

33 - Perquè creus que la formació tecnològica (al taller) va ser insuficient

a Q Es va realitzar de manera massa ràpida
b Q Els contingut estaven allunyats de la realitat
c Q La formació era massa teòrica
d Q La formació era molt superficial
e Q Altres (especificar)

34.- Consideres que la pràctica realitzada a 1' empresa en el programa de Garantia Social va ser suficient

1

1

1

1

1

1

a Q Si (36)
b Q No (35)

35.- Perquè creu que la pràctica realitzada a l'empresa

a Q Escàs temps de preparació
b Q Continguts allunyats de la realitat
c Q Materials obsolets
d Q Aprenentatge superficial
e Q Altres (especificar)

va ser insuficient ?
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36.- Valora si les següents acrituds són imponants, poc imponants o gens imponants

Important Poc important

a- Tenir una actitud despena i activa

b- Anar cada dia a treballar

c- Concentrar-se en la feina

d- Ser responsable en el compliment de les obligacions
que tens en el treball

e- Ser puntual

f- Ser independent

g- Dissimular els errors

h- No preocupar-se massa de la conservació de les
eines i instruments

i- Respectar i tenir un comportament educat amb els
companys de treball

j- Respectar i tenir un comportament educat amb
els superior

k- Mostrar una actitud d'obediència amb els superior

1- Tenir una actitud critica amb els companys (expressar
opinions contràries)

m- Tenir una actitud critica amb els superior (expressar
opinions contràries)

n- Tenir cura de la neteja personal

o- Ser ordenat en el treball

p- Utilitzar les eines correctament

q- Intentar millorar la feina que fas

r- Treballar bé encara que no et vigilin

s- Esforçar-se en el treball
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37 - En cada un dels intervals temporals següents, posteriors al programa de Garantia Social, marca amb
una ( X ) si vas trobar feina o bé si no en vas trobar feina, si en vas trobar indica els mesos totals que vas
treballar: . •

Període

finalitzar el curs

6 mesos després

1 anys després

Vaig trobar feina Durada del temps
que vas treballat

No vaig trobar feina

38.- Qui consideres que t ha ofèn una orientació professional més útil ? (marca l'ordre de preferència de 1
fins a 3)

a Q Els pares
b Q Altres membres de la família
c Q Els amics o coneguts
d Q Les oficines de col·locació
e Q Les persones i formadors que vas conèixer al curs de Garantia Social
f Q Llibres, follets, xerrades, programes de radio o TV.
g Q Les pròpies empreses
h Q Altres (especificar)

39 - Quantes feines has tingut des que vas començar a treballar ?

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

40- Si fos necessari per la feina, estaries disposat a ampliar la teva formació 9 Com ?

41 .- Consideres que és més fàcil trobar una feina avui en dia, que uns anys enrera? Perquè ?

42.- Penses que va valer la pena fer el curs, o bé creus que no t'ha servit per a res

a Q Va valer la pena
b ü No m ha servit per a res

43.- Quines modificacions creus que s'hauria de fer en el Programa de Garantia Social, per tal de millorar
la seva eficàcia ?

MOLTES GRÀCIES PER LA TEVA COL·LABORACIÓ
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PARTICIPANT D'UN PROGRAMA DE GARANTIA SOCIAL ( 2 anvs després de finalitzar!
(93-941

T'agrairíem que responguessis les següents preguntes de manera, sincera i responsable

1 - Sexe:
a Q Home
b Q Dona

2.- Any de naixement.

3.- Quina especialitat vas realitzar en el programa de Garantia Social

4 - Quins són els estudis de major nivell realitzats pels teus pares ? (marca la casella que correspon al teu
pare i a la teva mare)

r

PARE MARE
a No ha rebut educació formal Q Q
b Sense estudis, però sap llegir i escriure ü Q
c Estudis primaris inacabats ü Q
d Estudis primaris complets Q ü
e Batxillerat elemental Q Q
f Formació professional G Q
g Batxillerat superior o equivalent Q Cu
h Estudis universitaris ü Q

5.- Quin és el teu nivell d'estudis?

a Q Estudis primaris (EGB) incomplets
b Q Estudis primaris (EGB) complets, sense obtenir el Graduat Escolar
c Q Estudis primaris (EGB) complets, amb ei Graduat Escolar
d Q BUP incomplet
e Q FP I incomplet
f Q Altres (especificar)

6 - Vas acabar el curs de Garantia Social ?

a Q Si (8)
b Q No (7)

7 - Per quin motiu ?

a Q No era interessant
b Q Vaig trobar feina
c Q Tenia problemes personals
d ü Em van expulsar del Programa de Garantia Social
e ü Altres motius (especificar)
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8.- Després del programa de Garantía Social, vas realitzar algun altre tipus de formació ?

a Q Si (9)
b Q No (10)

9 - a) Si has contestat que si, de quin tipus era

a. 1 Q Formació Professional I
a.2 Q Prova d'accés al Mòdul II o cicle formatiu de grau mitjà

, a. 3 Q Formació ocupacional
a.4 Q Un altre programa de Garantia Social
a.5Q Altres

b) Quant temps has dedicat a aquests nous estudis ?_

10.- Vas buscar feina després d'acabar el curs de Garantia Social o posteriorment ?

aQ S i ( l l )
b ü No. Per que.

b. 1 Q Volia continuar estudiant (21)
b.2 Q Estava realitzant el servei militar (21)
b.3Q No volia treballar (21)
b.4Q Altres (especificar) (2\\

11.- a) Quin tipus de feina vas buscar ?

a. 1 ü Una feina que m'agradi
a.2 G Una feina ben pagada
a. 3 Q Qualsevol feina
a.4 Q Una feina relacionada amb la meva formació
a.5O Altres

b) A canvi de quin salari estàs disposat a acceptar una ocupació

12. a) Quines accions has realitzat, o estàs realitzant, per buscar feina ? (marca les que has realitzat)

a. 1 Q Enregistrar-me com a aturat a l'INEM, SCC o altres empreses de col·locació
a.2 Q Presentar-me a totes les ofertes de feina que puc
a.3 Q Presentar-me a totes les ofertes de feina que m'interessen
a.4 Q Buscar anuncis a la premsa
a. 5 Q Anar a cursos de formació
a ó Q Buscar feina mitjançant la familia o els amics
a. 7 Q Cap, no hi ha possibilitats de trobar feina

b) Has pensat en treballar per compte teu ?
b.l Q Si
b.2 Q No

c) Quins mitjans necessites9
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13.- a) A quantes ofertes de feina t'has presentat?

a. 1 Q A cap
a.2 Q Només una
a.3Q d e 2 a S
a.4ü de 6 a 10
a. 5 Q més de 10

b. lQ A cap
b.2 Q Només una
b.3Q d e 2 a S
b.4Q de 6 a 10
b.SQ més de 10

c) Quantes empreses t'han contestat ?

14.- Has trobat feina?

a Q Si(15)
b Q No (21)

15.- Com has aconseguit aquest treball ?

I
I
I
I
I
I b) A quantes empreses t has ofert, per iniciativa pròpia, per aconseguir una feina ?

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

a Q Per anuncis
b Q Per amistats o familiars
c Q Per l'INEM, el SCC o altres agències de col·locació
d Q Pel curs de Garantia Social
e Q Altres (especificar)

16.- Quin tipus de contracte tenies o tens ?

17.- L'educació i formació rebuda abans de realitzar el programa de Garantia Social i durant el Programa
de Garantia Social, t'ha servit en el treball ?

SI NO
a- Abans del Programa a. 1 Q a.2 G
b- En el Programa de Garantia Social b. 1 Q b.2 Q

18.- Quant temps has estat aturat entre la data que vas finalitzar el curs de Garantia Social i la data en que
vas començar a treballar ?

19.- Tenia relació aquest treball amb el programa de Garantia Social que vas realitzar ?

a Q Molt
b O Bastant
c ü Poc
d Q Gens
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20.- De les coses que vas aprendre en el curs de Garantia Social, marca l'ordre de preferència segons
consideres que t han servit per trobar feina, (ordena de 1 fins a 4 )

a Q Coneixements tècnics . •
b Q Coneixements de formació general
c ü Canvi d'actitud personal (comportament, imatge, caràcter )
d ü Adquisició d'habilitats

21.- Econòmicament, com et mantens mentre busques feina ?

I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I

a Q Estic treballant a temps complet (27)
• b Q Estic treballant a temps parcial (27)
• c Q Estic aturat, però guanyo alguns diners (25)

d Q Estic aturat, buscant feina (25)

I e Q Estic aturat, sense buscar feina (25)
f Q Estic realitzant el Servei Militar (25)
g ü Estic realitzant el Servei Social Substitutorí i no treballo (25)
h Q Estic realitzant el Servei Social Substitutorí i treballant (27)

• i Q Altres (especificar) (25)

25.- Quina d'aquestes opcions defineix millor la teva situació actual ?

• a Q Faig tot el que puc per trobar feina
b Q En realitat estic desanimat i faig poc per buscar feina
c Q Em surten feines i encàrrecs esporàdics i no tinc massa temps per buscar un treball

| 26.- A que et dediques a pan de buscar feina ? (marca l'ordre de preferència de 1 fins a 3)

I

22.- Has refusat alguna oferta de treball ?

a Q Si(23)
b Q No (24)

23.- Perquè l'has refusat ?

a Q Era una feina mai pagada
b Q Tenia un horari excessiu
cu No m'agradava el tipus de feina
d Q No em sentia capacitat
e Q Altres motius (especificar)

24.- Quina de les següents situacions descriu millor la teva situació laboral actual ?

a Q A estudiar
b Q A ocupar-me de les feines de casa
c Q A fer alguna feina esporàdica
d Q A matar el temps a casa
e ü A passar el temps amb els amics
f Q Altes (especificar)
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27.- Després de fer el curs de Garantía Social el teu interès per la feina:

a Q Ha empitjorat
b ü Ha millorat degut al curs de Garantia Social
c Q Ha millorat per altres motius . *
d Q Es el mateix que abans de fer el curs de Garantia Social

28.- Quines coses creus que faciliten la consecució d'un lloc de treball ? (marca l'ordre de preferència de
les 5 que consideres més importants ).

a Q El nivell d'estudis assolit
b Q La capacitat o talent personal
c Q La bona presència física
d Q Les qualificacions acadèmiques
e Q Ser simpàtic
f Q Saber expressar-se bé
g Q L'experiència
h Q Tenir el servei militar fet
i Q Els bons contactes
j Q La son
k Q L'origen o procedència social
1 ü Pertànyer a un sindicat
mQ Pertànyer a un partit polític
n Q Altres (especificar)

29.- Diguis si estàs molt d'acord, bastant d'acord, poc d'acord o gens d'acord amb les següents
afirmacions desprès d'haver realitzat el programa de Garantia Social

a. Amb l'experiència que m ha proporcionat el curs de Garantia Social puc trobar una ocupació amb més
facilitat

Q molt d'acord Q bastant d'acord ü poc d'acord Q gens d'acord

b. Tinc confiança i seguretat en la meva preparació professional

Q molt d'acord G bastant d'acord G poc d'acord G gens d'acord

c. Després de realitzar el curs de Garantia Social em sento més capacitat per realitzar una feina

Q molt d'acord G bastant d'acord G poc d'acord G gens d'acord

d. Estic preparat per adaptar-me a un horari i calendari laboral

Q molt d'acord G bastant d'acord G poc d'acord G gens d'acord

e. He augmentat el meu interès per continuar estudiant

G molt d'acord ü bastant d acord Ü poc d'acord Q gens d'acord
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f. Crec que tinc moltes possibilitats en el camp professional

Q molt d' acord Q bastant d'acord Q poc d' acord Q gens d' acord

g. El que vaig aprendre en el curs de Garantia Social m ha servit per trobar feina

Q molt d' acord Q bastant d'acord Q poc d' acord Q gens d' acord

h. El que vaig aprendre en el curs de Garantia Social m ha servit en ei treball

Q molt d' acord Q bastant d'acord Q poc d' acord Q gens d' acord

30.- Consideres que la formació de base (a l'aula) que vas realitzat en el programa de Garantia Social va
ser suficient

aQ
bQ

Si (32)
No (31)

31.- Perqué creus que la formació de base (a l'aula) va ser insuficient

1

1

aQ
bQ
cQ
dQ
eQ

32.- Consideres que
va ser suficient

aQ
b Q

Es va realitzar de manera massa ràpida
Els contingut estaven allunyats de la realitat
La formació era massa teòrica
La formació era molt superficial
Altres (especificar)

la formació tecnològica (al taller) que vas realitzat en el programa de Garantia Social

Si (34)
No (33)

33.- Perqué creus que la formació tecnològica (al taller) va ser insuficient

1

•1

1

1

1

1

1

aQ
b Q
cQ
d Q
eQ

34 - Consideres que

a Q
b Q

Es va realitzar de manera massa ràpida
Els contingut estaven allunyats de la realitat
La formació era massa teòrica
La formació era molt superficial
Altres (especificar)

la pràctica realitzada a l' empresa en el programa de Garantia Social va ser suficient

Si (36)
No (35)

35.- Perquè creu que la pràctica realitzada a l'empresa va ser insuficient ?

aQ
b Q
cQ
d Q
eQ

Escàs temps de preparació
Continguts allunyats de la realitat
Materials obsolets
Aprenentatge superficial
Altres (especificar)
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36.- Valora si les següents actituds són importants, poc importants

1 Important

.

1

i
,••

i
1

1.••w

1
1
1
1
1
•

1
1
1
1

a- Tenir una actitud despena i activa

b- Anar cada dia a treballar

c- Concentrar-se en la feina

d- Ser responsable en el compliment de les obligacions
que tens en el treball

e- Ser puntual

f- Ser independent

g- Dissimular els errors

h- No preocupar-se massa de la conservació de les
eines i instruments

i- Respectar i tenir un comportament educat amb els
companys de treball

j- Respectar i tenir un comportament educat amb
els superior

k- Mostrar una actitud d'obediència amb els superior

1- Tenir una actitud crítica amb els companys (expressar
opinions contràries)

m- Tenir una actitud critica amb els superior (expressar
opinions contràries)

n- Tenir cura de la neteja personal

o- Ser ordenat en el treball

p- Utilitzar les eines correctament

q- Intentar millorar la feina que fas

r- Treballar bé encara que no et vigilin

s- Esforçar-se en el treball
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Poc important

G
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en una feina:

Gens important

G

G

G

G

G

G
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37 - En cada un dels intervals temporals següents, posteriors al programa de Garantia Social, marca amb
una ( X ) si vas trobar feina o bé si no en vas trobar feina. Si en vas trobar indica els mesos totals que vas
treballar:

Període

finalitzar el curs

6 mesos després

1 anys després

1,5 anys després

2 anys després

Vaig trobar, feina Durada del temps
que has treballat

No vaig trobar feina

38.- Qui consideres que t'ha ofèn una orientació professional més útil ? (marca l'odre de preferència de 1
fins a 3)

a Q Els pares
b Q Altres membres de la família
c Q Els amics o coneguts
d ü Les oficines de col·locació
e Q Les persones i formadors que vas conèixer al curs de Garantia Social
f Q Llibres, follets, xerrades, programes de radio o TV
g Q Les pròpies empreses
h Q Altres (especificar)

39 - Quantes feines has tingut des que vas començar a treballar'

40 - Si fos necessari per la feina, estaries disposat a ampliar la teva formació ? Com ?

41 - Consideres que és més fàcil trobar una feina avui en dia, que uns anys enrera ? Perquè ?

42.- Penses que va valer la pena fer el curs, o bé creus que no t'ha servit per a res

a Q Va valer la pena
b ü No m'ha servit per a res

43 - Quines modificacions creus que s'hauriA de fer en el Programa de Garantia Social, per tal de
millorar la seva eficàcia ?

MOLTES GRÀCIES PER LA TEVA COL·LABORACIÓ
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l'aprenent ha realitzat el període de pràctiques inclòs en el PGS.
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ENTREVISTA A LES EMPRESES ON ELS APRENENTS HAN FET
PRÀCTIQUES

Programa de Garantia Social

1.- Com valora els coneixements generals que tenen els aprenents del PGS

2.- Considera que els coneixements tècnics, adquirits en el PGS, s'adapten al
tipus d'activitat que l'aprenent realitza en la seva empresa.

I
3- Com valora les característiques personals de l'aprenent ? (maduresa, actitud.

• responsabilitat, etc.)

1 4.- Que opina de la feina que l'aprenent ha fet durant el període de pràctiques.
Considera que el nombre d'hores és suficient

I 5.- Coneix el funcionament i objectius del PGS o bé d'altres programes d'aquest
tipus. Coneix l'organigrama de l'actual sistema educatiu.

I
6.- Amb quina finalitat accepta els aprenents del PGS :

| - Per poder seleccionar possibles treballadors
- Per obtenir ma d'obra barata

I - Considera que l'empresa ha de tenir un paper actiu en l'aprenentatge
del treballador.

| 7.- Després del període de pràctiques que realitza l'aprenent del PGS, l'acostuma
ha inserta a l'empresa. Perquè?

I
8.- Coneix a nivell sectorial altres activitats de formació continua pels

• treballadors.

I
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